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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych 
 
 

ROBOTY  BUDOWLANE   
W  ISTNIEJĄCYCH  POMIESZCZENIACH  TECHNICZNYCH   

W  PIWNICY  BUDYNKU 
SAMODZIELNEGO  SZPITALA   

MIEJSKIEGO  im. PCK  W  Białymstoku 
ZWIĄZANE  Z  WYKONANIEM  STACJI  UZDATNIANIA  WODY 

 
CPV  45215140-0 

 
 

 
B  -  00. 00. 00 
  
 
1.Wymagania ogólne 
 
 
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Specyfikacja Techniczna B - 00.00.00  - Wymagania ogólne odnosi się  do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach: 
 
Robót zwi ązanych z wykonaniem stacji uzdatniania wody w Samod zielnym 
Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku. 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
 
B-01.00.00  - roboty rozbiórkowe  
B-02.00.00  - roboty murowe 
B-03.00.00  - tynki renowacyjne 
B-04.00.00  - tynki wewnętrzne 
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B-05.00.00  - malowanie 
B-06.00.00  - izolacje bitumiczne 
B-07.00.00  - izolacje mineralne 
B-08.00.00  - podłogi i posadzki 
B-09.00.00  - roboty betonowe i żelbetowe 
B-10.00.00  - stolarka drzwiowa 
B-11.00.00  - rusztowania 
B-12.00.00  - studnie z kręgów brtonowych 
B-13.00.00  -  
 
 
 
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych – normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych  będą stosowane przez Wykonawcę w 
języku polskim. 
 
1.4.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym we wzorze umowy stanowiącym załącznik do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Wykonawca ponosi koszt zajęcia pasa drogowego, jeżeli będzie to niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy. 
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 
1/ specyfikację zakresu robót remontowych związanych z wymianą pokrycia dachu, 
2/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
3/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
4/ Przedmiary robót wszystkich branż 
     
Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy 
będzie zawierać następujące części: 
1/ specyfikację zakresu robót remontowych związanych z wymianą pokrycia dachu, 
2/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
3/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
4/ Przedmiary robót:  - budowlanych, elektrycznych 
            
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 

1. Projekt organizacji i harmonogram robót. Uwzględniający możliwość etapowania 
robót. Całość musi być zaakceptowana przez inwestora. 

2. Plan BIOZ 
3. Projekt  zagospodarowania placu budowy, składający się z części opisowej i 

graficznej. 
4. Projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elem. 

Konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
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1.4.3. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a 
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów 
ze skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały  muszą być zgodne z  
Dokumentacją Projektową  i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  z 
określonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca ponosi 
wszelkie koszty naprawy ewentualnych zniszczeń powstałych w wyniku zaniedbania lub 
nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy i obiektu. 
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. Koszt zabezpieczenia Terenu 
Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.5. 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 budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i otoczenie w stanie porządku, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu  lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów,  składowisk i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności  i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników cieków wodnych pyłami lub  
     substancjami toksycznymi 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
c) możliwością powstania pożaru 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpo żarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
 
1.4.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez  jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
Określenia podstawowe 
 
Obiekt budowlany  -  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
b) budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
c) obiekt małej architektury 

 
Roboty – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego 
 
Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, 
przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 
pierwotnym 
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Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia placu budowy. 
Pozwolenie na budow ę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy, lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
 
Inżynier  -  osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy   -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów   -  akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium   -  laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót. 
Materiały   -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie In żyniera  -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Projektant  -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Ślepy kosztorys  -  wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym 
Aprobata techniczna -  pozytywna ocena wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę. 
Certyfikat zgodno ści  – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i 
odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowany wyrób, proces lub usługę są zgodne z określoną normą lub właściwymi 
przepisami prawnymi. 
Deklaracja zgodno ści – 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 
uzupełnieniem w trakcie realizacji robót (budowy) 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót 

Skróty – symbole utworzone najczęściej  z pierwszych liter. Skróty użyte w opracowaniu: 
STOR  -  Specyfikacja Techniczna Odbioru Robót 
OST   -  Ogólna Specyfikacja Techniczna  
SST   -  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
PZJ    - Program Zapewnienia Jakości 
PN   -  Polska Norma 
BN  -  Branżowa Norma 
ZN   -  Zakładowa Norma 
ITB   -  Instytut Techniki Budowlanej 
IBDiM  - Instytut Budownictwa Dróg i Mostów 
 
 
2. Materiały 
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2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na 1 tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i  
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli  i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z  jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których zostały zakupione 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 
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Przedstawione w Specyfikacjach Szczegółowych materi ały i systemowe 
rozwi ązania są rozwi ązaniami przykładowymi. Mo żliwe jest  zastosowania 
materiałów i rozwi ązań innych ni ż wymienione , lecz uwzgl ędniaj ące parametry 
techniczne i u żytkowe  tej samej lub wy ższej jako ści.  
Muszą być to systemy zamkni ęte. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące warunków umowy 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowa oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji Projektowej lub przekazywanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenie wysokości 
przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowej i w 
ST, a  także w normach i wytycznych. 
 Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a)część ogólną opisującą: 

� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
� BHP 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót 
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań) 

� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi. 

b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe 
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� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoin, lepiszczy, kruszyw itp. 

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek  i wykonywania poszczególnych elementów Robót 

� sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole Robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz 
Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w  Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia  te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie 
do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych  dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku  koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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6.4. Badania i pomiary 
 
Wszelkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne 
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez Inżyniera. 
 
6.5. Raporty z bada ń 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez In żyniera 
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ż raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier   poleci  
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

� certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• Aprobatą techniczną, a w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

 
 
1.  W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

2.  Produkty przemysłowe muszą posiadać ww dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 
 

1) Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcą w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby 
która  dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone  kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

� Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
� Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
� Uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów  

Robót. 
� Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
� Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach 
� Uwagi i polecenia Inżyniera 
� Daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu 
� Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  

ostatecznych odbiorów Robót 
� Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
� Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
� Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej 
� Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych  przed i w 

trakcie wykonywania Robót 
� Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał 
� Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
� Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane w Dzienniku Budowy  będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania  się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 

2) Rejestr obmiarów 
 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w 
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sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje się do rejestru 
Obmiarów. 
 

3) Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na 
każde życzenie Inżyniera. 
 

4) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 1 – 3, następujące 
dokumenty: 

� Pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
� Protokół przekazania Terenu Budowy 
� Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
� Protokóły odbioru Robót 
� Protokóły narad i ustaleń 
� Korespondencję na budowie 
 

5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione 
do wglądu na życzenie zamawiającego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na 
piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
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Określanie ilości materiałów należy obliczyć poprzez pomnożenie normy zużycia na 
określoną jednostkę poprzez tę jednostkę. 
Zasady obmiarowania robót zostały podane oddzielnie dla każdego etapu robót w 
szczegółowych specyfikacjach na wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem 
niniejszego zadania. 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
przezwały czas trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także 
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiarów. Obmiarów razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone  w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór  
zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu 

 
8.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w  oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór cz ęściowy  
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór wst ępny Robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wst ępnego 
 
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne) 
3. Recepty i ustalenia technologiczne 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry obmiarów (oryginały) 
6. Wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST i Ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonane zgodnie z ST i PZJ. 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej 
12. Instrukcje eksploatacyjne 
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W przypadku gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór ko ńcowy 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowi ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

1. robociznę bezpośrednią wraz z kosztami 
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy 
3. wartość pracy sprzętu wraz z wszystkimi kosztami związanymi z dostarczeniem i 

eksploatacją na budowie 
4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
5. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi   
   instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z   
   dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych  
   zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami   
    bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty /dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcjê tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,  
    oznakowań i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeñ obcych. 
 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniêcie tymczasowych oznakowań  
    pionowych, poziomych, barier i świateł, 
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b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usuniêcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi  
         Zamawiający. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.  

Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.  

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r.  o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321  

z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627  

z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2086). 
 
10.2. Rozporz ądzenia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. . w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. . w sprawie 
określenia polskich jednostek 

• organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu 

• ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. . w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,  
poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. . w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  
Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. . w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. . w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. . w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 
 
B-01.00.00            ROBOTY  ROZBIÓRKOWE 
 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z  wykonaniem stacji uzdatniania wody w 
pomieszczeniach piwnicy w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w 
Białymstoku. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 
odbiorze robót . 

 
1.3. Zakres robót. 
1.3.1. Wykucie z muru drzwi i okien. 
1.3.2. Rozbiórka ścian. 
1.3.3. Rozbiórka stropu żelbetowego. 
1.3.4. Rozebranie istniejących okładzin posadzek. 
1.3.5. Rozebranie warstw podłóg w miejscach projektowanych studzienek i 

fundamentów. 
1.3.6. Skucie skorodowanych tynków ścian i stropów. 
1.3.7. Poszerzenie istniejących otworów drzwiowtch. 
1.3.8. Wykonanie przesklepień poszerzanych otworów. 
 
 
2.  Materiały pochodz ące z rozbiórki. 

Gruz ceglany, gruz ceramiczny, gruz betonowy deski, drewno, szkło, elementy 
metalowe – ościeżnice, skrzydła drzwiowe i okienne, obróbki blacharskie – 
parapety zewnętrzne 

 
3.  Sprzęt. 

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i 
drewna,  wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania zewnętrzne, pomosty 
zewnętrzne . 
 Do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do 
usunięcia z placu budowy, stosować młoty pneumatyczne lekkie (o masie  
7-9kg), średnie (10-12kg) i ciężkie (pow. 1 kg). 
W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotów 
pneumatycznych mogą być stosowane młoty elektryczne lub spalinowe przy 
zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego wykonania 
robót. 
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Przy zrywaniu lub rozbiórce obiektów lub nawierzchni młotami 
pneumatycznymi należy przestrzegać następujących zasad: 
a/ stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia  
    pneumatyczne ze względu na dużą ilość drgań oddziaływujących na   
    organizm ludzki, 
b/ nie wolno dopuszczać do wykonywani robót narzędziami pneumatycznymi  
    kobiet, młodocianych oraz osób chorych na reumatyzm, 
c/ przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudnić równocześnie dwóch  
    robotników zmieniających się co pól godziny, 
d/ ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych,  
    ze względu na wywoływanie przez te urządzenia nadmiernego hałasu, 
e/ narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście   
    za uchwyty rękami zgiętymi w łokciach, a przewód odprowadzający zużyte   
    powietrze nie powinien być skierowany na obsługującego dane urządzenie;  
    poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny powinien go tak   
    ustawić, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy był odwiewany przez 
wiatr, 
f/  pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani  
    badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy w roku. 

 
4.  Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować suwnice 
pochyłe lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny być tak ukształtowane, 
aby  nie dochodziło do wypadania i zsuwania się gruzu na boki. 
Transport z terenu budowy: samochód skrzyniowy i wywrotka.  
Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska.  
Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia . 

 
5.   Wykonanie robót. 

 
Przy robotach rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów 
BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 
Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeśli zachodzi możliwość przewrócenia 
części konstrukcji obiektu rozbieranego przez wiatr, jest zabronione. Przy 
prędkości wiatru przekraczającej 10m/s należy bezwarunkowo wstrzymać 
roboty rozbiórkowe. 
Prace rozbiórkowe wykonywać można tylko według projektu i pod nadzorem 
uprawnionych osób. 

  

5.1. Zaplanowanie prac rozbiórkowych 
 

Zakres rozbiórki i kolejność wykonywania prac muszą być podane w projekcie 
przebudowy. Na rysunkach powinny być zaznaczone elementy przeznaczone 
do rozbiórki. Zazwyczaj rozebranie niektórych elementów lub ich części 
powoduje konieczność wzmocnienia innych elementów. Na przykład: przed 
wyburzeniem fragmentu ściany konieczne jest podstemplowanie stropu i 
wykonanie nadproża, wycięcie otworu w stropie możliwe jest po dodatkowym 
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jego podparciu i po wykonaniu wzmocnień wokół tego otworu.  
Sposób wykonania tych wzmocnień również musi być pokazany i opisany w 
projekcie. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z projektem i pod 
nadzorem inżyniera z uprawnieniami budowlanymi. 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych i wyburzeniowych trzeba zrobić 
wszystkie niezbędne zabezpieczenia, czyli: oznakować i ogrodzić teren, 
zabezpieczyć wszystkie przejścia i przejazdy w zasięgu robót. Robotnicy 
pracujący na wysokości powyżej czterech metrów muszą być w pasach 
ochronnych przypiętych linami do trwałych elementów budynku. Prac na 
wysokości nie wolno prowadzić podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru. 
Zależnie od warunków rozbiórkę wykonuje się ręcznie (używając młotów i 
kilofów) albo mechanicznie - używając młotów elektrycznych i 
pneumatycznych oraz pił tarczowych. Elementy konstrukcji stalowych i 
zbrojenie elementów żelbetowych tnie się palnikami acetylenowymi i 
szlifierkami kątowymi. 
Prace rozbiórkowe należy planować tak, by w maksymalnym stopniu odzyskać 
materiały nadające się do ponownego użycia. Te, które będą wykorzystane, 
trzeba posegregować i zabezpieczyć przed zniszczeniem. Gruz trzeba od razu 
usuwać z budynku, aby nie obciążał stropów. Nie wolno go wyrzucać przez 
okna, najlepiej wysypywać go poprzez rynny zsypowe bezpośrednio do 
kontenerów.  
 
W czasie rozbiórki: 
- teren robót musi być wydzielony i ogrodzony;  
- zabronione jest przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach podczas prac; 
- otwory w stropach muszą być szczelnie zakryte deskami lub ogrodzone; 
- nie wolno zrzucać jakichkolwiek materiałów; 
- nie wolno gromadzić gruzu na stropach, balkonach, schodach; 
- nie wolno usuwać ścian lub innych części budynku przez podkopywanie lub  
   podcinanie.  

 
5.2. Warunki prowadzenia prac rozbiórkowych 

 

5.2.1. Ściany 
 

Rozbiórkę działowych ścian murowanych rozpoczyna się od skucia 
tynku, a następnie kolejno, warstwami, od góry do poziomu podłogi, 
zdejmuje się elementy (cegły, pustaki, bloczki), z których są wykonane. 
Prace wykonuje się z podestów lub lekkich przestawnych rusztowań 
najpierw na wyższych kondygnacjach, potem na niższych. Murowanych 
ścian nie wolno przewracać na strop, ponieważ może to spowodować 
zarwanie się tego stropu i stropów niższych kondygnacji. Materiał z 
rozbiórki należy usuwać, aby nie zalegał na stropach. 

  
 2.5.3. Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez  

właściciela obiektu do odzysku wykuć z otworów, oczyścić i składować. 
 

2.5.4. Powstałe po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym   
zagęszczanym warstwami. Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m zasypać 
gruntem rodzimym. 
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2.5.5. Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 
 

5.3. Wykonanie przesklepień. 
 
Kolejność wykonywanie prac 
1. Wykonać nad projektowanym otworem podstemplowanie stropów w  

odległości 1m od lica ściany. Stemple sprowadzać do najniższej 
kondygnacji i opierać na posadzce stosując podkładki pod stemple. 

2. W nadprożach o rozpiętości większej niż 160cm belki stalowe opierać na  
poduszkach betonowych. W murze wykuć otwór o wymiarach poduszki 
betonowej i wypełnić starannie betonem gęsto-plastycznym, beton starannie 
zagęścić 

3. Wykonać nad projektowanym otworem z jednej strony poziomą bruzdę o  
wysokości dwuteownika + 5cm i głębokości równej szerokości półki stalowej 
z zapasem na tynk i długości umożliwiającej oparcie belki na istniejącej 
ścianie. 

4. Bruzdę przemyć mlekiem cementowym, a następnie założyć belkę stalową  
    zamocowując klinami stalowymi. 
5. Przestrzeń między belką stalową, a murem wypełnić rzadką zaprawą  
     cementową kl.8 Mpa. 
6. Po upływie 3 dni w taki sam sposób założyć belkę z drugiej strony ściany. 
7. Po stwardnieniu zaprawy wykonać połączenie między belkami za pomocą  
    śrub zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną. 
8. Po założeniu belek stalowych należy wyciąć ścianę pod projektowanym  
    nadprożem małymi odcinkami. 
9. Założyć siatkę Rabitza na stopkach belek i bokach i powlec ją zaprawą  
    cementową kl.8 Mpa. i otynkować. 

 
 
6.   Kontrola jako ści. 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku 
zagrożeń na miejscu 

 
 
7.  Jednostka obmiaru. 

Otwory drzwiowe, rozbierane mury - m3 muru wykutego, okładziny posadzek – 
m2,  demontowane drzwi - m3 drzwi , rozbiórka betonów - m3 , demontowane 
obróbki blacharskie – m2 ,  

 
 
8.  Odbiór robót. 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu. 
Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

 
 
9. Podstawa płatno ści. 
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Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie 
stanowiska pracy. 
Zapisane w dzienniku budowy ilości i  po odbiorze robót. 

 
 
10.  Przepisy zwi ązane. 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych 
- Rozp.  Min.  Bud. i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 
93 z późniejszymi zmianami. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 
 
B-02.00.00            ROBOTY MUROWE 
 
 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikami technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
 pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i 
wewnętrznych obiektów tzn.: 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
 
2. Materiały. 
 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z 
rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
2.2. Wyroby ceramiczne. 
 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
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* Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
* Masa 3,3-4,0kg 
* Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
* Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z 
jednym 
pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm 
nie 
może przekraczać dla cegły - 10% cegieł badanych. 
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
* Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i 
odmrażania 
- brak uszkodzeń po badaniu. 
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z 
wysokości 
l,5m na inne cegły nie rozpadła się. 

 
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

* Wymiary jak poz. 2.2.1. 
* Masa 4,0-4,5 kg. 
* Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł ba- 
danych 
* Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
* Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
* Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z 
wysokości : 
1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wy- 
szczerbienie  lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających  powyższego 
wymagania nie powinna być większa niż: 
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł                                          
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł                                           
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł                                           

 
2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa           

* Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie 
mrozu jak dla cegły wg póz. 2.2.2. 
Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich 
ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inżyniera. 

 
2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50 

* Wymiary l = 250 mm, s == 120 mm, h = 65 mm 
* Masa 2,15-2,8 kg 
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 
* Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
* Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3,                                             
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i   
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  odmrażania 
  - brak uszkodzeń po badaniu. 

 
2.2.5. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 

* Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
* Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 
* Masa typ K1 2,3-2,9 kg 
* Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 
* Masa typ K2 4,9-6,3 kg 
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%. 
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
* Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i 
odmrażania 
- brak uszkodzeń po badaniu. 
Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 

 
2.3. Bloczki z betonu komórkowego. 

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm. 
Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości 
na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

 
2.4. Cegła silikatowa. 

Cegły pełne i bloki drążone. 
Wymiary: lNF250+-3x120+-2x65+-2 
1,5NF250+-3x120+-2x104+-2 
2NFD250+-3x120+-2x138+-2 
3NFD 250+-3x120+-2x220+-3 
6NFD 250+-3x250+-2x220+-3 
Wymagania: 
- nasiakliwość 16% 
- odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń 
- gęstość - nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegty pełnej i 1,5 kg/dm3 dla  
  drążonych. 

 
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie. 
 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30 : 

 
cement:          ciasto wapienne:            piasek 
1               :               1              :             6 
1               :               1              :             7 
1               :               1,7           :             5 
cement:    :      wapienne hydratyzowane:    piasek 
1               :   1       :  6 
1               :               1       :  7 
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Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50 : 
cement:          ciasto wapienne:            piasek 
1            :           0,3          :          4 
1            :            0,5          :         4,5 
cement:          wapienne hydratyzowane:    piasek 
1            :           0,3          :          4 
1            :           0,5          :         4,5 
 

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane    
  mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana  
  możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone 
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
 
3.  Sprzęt. 
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
 
4. Transport. 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 
 
5. Wykonanie robót. 
 

Wymagania ogólne: 
      a)  Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i    

grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co 
do odsadzek, wyskoków i otworów. 

b)  W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe 
grubości poniżej l cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu 
ścian głównych. 

c)  Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią 
zazębione końcowe. 
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      d)  Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 
ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e)  Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 
murów. 

f)  Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 
powyżej0°C. 

g)  W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, 
wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). 
Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 
5.1. Mury z cegły pełnej. 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna   
   przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym  
   Grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach 
przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być 
większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 

a)  Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa),  
     na leży przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły 

jednego wymiaru. 
      b)  Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł 

o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią 
zazębione boczne. 

 
5.2. Mury z cegły dziurawki. 

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak 
mury z cegły pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów 
oraz w kanałach dymowych należy stosować normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki 
ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej. 

 
5.3. Mury z cegły kratówki. 

a)  Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian 
nośnych, samonośnych i osłonowych. 
Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 

b)  Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję 
gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 

c) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały 
kierunek pionowy. 
Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. 
Wiązanie cegieł kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 
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d)  Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość Spoin 
pionowych -10 mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i  
-2mm, a dla spoin pionowych = 5 mm. 

 
 
6.  Kontrola jako ści. 
 
6.1. Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
* sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną 
należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i 
odporności na działanie mrozu). 

 
6.2. Zaprawy. 
 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy 
kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej 
normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów  
       przyjmować wg poniższej tabeli. 
 

 
Lp. 

 
Rodzaj odchyłek 

 
Dopuszczalne odchyłki mm 

 

 

  mury spoinowane mury niespoinowane 
1 2 3 4 
1. Zwichrowania i skrzywienia: 

- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

 20 
2. Odchylenia od pionu 

- na wysokości 1 m 
- na wys. kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3  
6  

20 

 
6  

10  
30 

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na l m długości 
- na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 

10 

 
2 

 20 
5. Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 

wymiarach: 
do 100 cm                     szerokość 
                                      wysokość 
ponad 100 cm               szerokość 
                                      wysokość 

 
 

+6,-3  
+15,-1 
 +10,-5  
+15,-10 

 
 

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

+15,-10 
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7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
 
8.  Odbiór robót. 
 
8.1. Odbiór robót murowych  
       powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych  robót wykończeniowych. 
       Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące  
       dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem 
budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
 
 
9.  Podstawa płatno ści. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 
 
10. Przepisy zwi ązane. 
 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
                            cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
    cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259  Beton komórkowy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
B-03.00.00           WYKONANIE  TYNKÓW  RENOWACYJNY CH  
                             ZEWNĘTRZNYCH  I  WEWNĘTRZNYCH  
                             THERMOPAL 
Przedstawiony w Specyfikacji Szczegółowej system je st przykładowy.  
Dopuszcza si ę stosowanie materiałów i systemów innych ni ż przedstawione, 
pod warunkiem, że zastosowane systemy s ą równowa żne i zamkni ęte ,  
Parametry techniczne i u żytkowe stosowanych systemów musz ą być  tej samej 
lub wy ższej jako ści.  
 

 

Spis tre ści  

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały 
2.1. ESCO-FLUAT 
2.2. RENOGAL 
2.3. ASOPLAST-MZ 
2.4. THERMOPAL-P 
2.5. THERMOPAL-GP11 
2.6. THERMOPAL-SR22 
2.7. THERMOPAL-SR44 
2.8. THERMOPAL-FS33 
2.9. TAGOSIL-G 
2.10. TAGOSIL-PROFI 
2.11. Woda 
2.12. Kruszywa 
2.13. Cement 

3. Sprzęt 
4. Transport 

4.1. Materiały firmy Schomburg 
4.2. Kruszywa  
4.3. Woda 

5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie podłoża 
5.2. Obrzutka 
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5.3. Wyrównanie ubytków 
5.4. Wykonanie tynków 
5.5. Szpachlowanie i wygładzanie powierzchni 
5.6. Przygotowanie do malowania 
5.7. Malowanie tynków 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
6.2. Badania w czasie robót 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
7. Obmiar robót 
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania tynków 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania wymalowań 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 
8.2. Odbiór robót 
8.3. Odbiór tynków  

9. Podstawy płatno ści  
10. Przepisy zwi ązane 

1.  Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standartowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków renowacyjnych wewnętrznych i 
zewnętrznych w technologii firmy Schomburg. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych (SST) – dokumentów przetargowych i kontraktowych 
przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części jest 
wykonanie tynków renowacyjnych w technologii Schomburg. Oznacza to, że 
osoba sporządzająca dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może 
wykorzystać niniejsze opracowanie w całości lub części, wprowadzić zmiany, 
uzupełnienia, skreślenia lub uściślenia odpowiednie dla przewidzianych projektem 
robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 
realizacji robót, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Tynki renowacyjne, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, 
wyrównawczą, magazynującą szkodliwe sole, kształtują również formę 
architektoniczną tynkowanego elementu. Nanoszone są ręcznie lub mechanicznie. 
Producent zaleca je do prowadzenia robót remontowych zawilgoconych i 
zasolonych murów oraz sklepień szczególnie w obiektach zabytkowych. 
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Jeżeli budynek nie posiada izolacji lub stare uszczelnienie przestało spełniać 
swoje zadanie, to wilgoć znajdująca się w otoczeniu może bez przeszkód wniknąć 
do elementów budowli. Wraz z wodą przedostają się do murów roztwory chlorków, 
siarczanów i azotanów, które następnie transportowane są kapilarnie do wyższych 
partii obiektu. Przy dłuższym okresie zawilgocenia, braku zdecydowanej reakcji 
użytkownika może dojść do szeregu niekorzystnych zjawisk. Na murach pojawią 
się zawilgocenia, przebarwienia powłok malarskich, złuszczenia tynków, wykwity 
soli. Kryształki soli powstające wewnątrz materiału budowlanego wielokrotnie 
zwiększają objętość powodując niszczenie tynków i murów. Proces ten może 
powtarzać się wielokrotnie, bowiem sole higroskopijnie chłoną wilgoć z powietrza. 
Zjawisko niszczenia tynków i murów zewnętrznych może ulec spotęgowaniu 
w okresie zimowym na skutek cyklicznego zamarzania wody. Wykonanie nowej 
izolacji poziomej oraz pionowej przerwie napływ wilgoci w głąb murów. W miarę 
upływu czasu mury będą wysychać, zgromadzona w nich wilgoć będzie 
odparowywać. Na powierzchniach ścian będą natomiast krystalizować szkodliwe 
sole budowlane niszcząc cegły w murze oraz tynki. 
W obiektach zawilgoconych ściany i stropy mogą być również porażone 
biologicznie przez mchy, porosty, glony, bakterie oraz grzyby pleśniowe. 
Prace renowacyjne powinny, więc zmierzać do tego, aby stosować materiały, 
które będą magazynować krystalizujące sole oraz umożliwią stopniowe 
wysychania zawilgoconym murom i zlikwidują skażenia biologiczne. 
W tym celu należy zastosować system tynków renowacyjnych oraz farb 
paroprzepuszczalnych w następujący sposób: 
− skucie zawilgoconych, zasolonych tynków, usunięcie skorodowanej zaprawy z 

fug między cegłami, 
− neutralizacja szkodliwych soli budowlanych preparatem ESCO-FLUAT,  
− likwidacja biologicznych skażeń podłoży mineralnych preparatem RENOGAL, 
− obrzutka z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ,  
− uzupełnienie ubytków w murach, wyrównanie ścian za pomocą zaprawy 

cementowo-wapiennej z dodatkiem preparatu napowietrzającego 
THERMOPAL-P,  

− renowacyjny tynk podkładowy THERMOPAL-GP11, 
− tynk renowacyjny THERMOPAL-SR22 lub THERMOPAL-SR44,  
− szpachlowanie zaprawą wapienno-trachitową THERMOPAL-FS33,  
− gruntowanie ścian preparatem TAGOSIL-G, 
− malowanie farbami dyfuzyjnymi, krzemianowymi TAGOSIL-PROFI. 
Szczegółowy opis technologii tynków renowacyjnych zamieszczono poniżej. 
Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj 
podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać 
normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
przy odbiorze". 
 Przy wykonaniu tynków renowacyjnych należy przestrzegać zasad podanych w 
normie  PN-70/B-10100p. 3.1.1. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami  i oznaczają: 
− roboty budowlane  – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem 
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tynków  zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
− Wykonawca  – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
− wykonanie  – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
− procedura  – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto 

wyko nuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być 
zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

− ustalenia projektowe  – dane opisujące przedmiot i wymagania dla 
określonego obiektu lub opisujące roboty niezbędne do jego wykonania 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

2. Materiały 
 

2.1. ESCO-FLUAT 
Roztwór impregnujący do neutralizacji soli budowlanych, który przekształca sole 
rozpuszczalne w wodzie (chlorki, siarczany) w sole nierozpuszczalne lub 
trudnorozpuszczalne ograniczając przemieszczanie tych soli do świeżego, jeszcze 
niehydrofobowego tynku. 
Dane techniczne:  
Baza wodny roztwór sześciofluorokrzemianu cynku 
Magazynowanie odporny na mróz do -5ºC, 24 miesiące 
Zużycie 0,4-0,5kg/m2 przy dwukrotnym powlekaniu  
 
ESCO-FLUAT posiada Ocenę Higieniczną PZH Nr HK/B/0299/01/2001. 

 

2.2. RENOGAL 
Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych skażeń podłoży mineralnych w 
postaci mchów, porostów, glonów, bakterii i grzybów pleśniowych. 
Dane techniczne:  
Baza roztwór wodny na bazie amoniaku i aldehydów 
Ciężar właściwy ok. 1,06 (kg = litr) 
Kolor bezbarwny do lekko niebieskiego 
Zużycie w zależności od skażenia biologicznego 0,1-0,5dm3/m2  
Czas schnięcia minimum 24 godziny 
Temperatura stosowania powyżej +1°C 
Rozcieńczanie nie zaleca się, produkt gotowy do użycia 
Opakowania kanister 10dm3 i 1dm3 
Magazynowanie przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 

mrozem w zamkniętych pojemnikach przez okres 12 
miesięcy 
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Produkt RENOGAL posiada pozwolenie nr 2443/05 Ministra Zdrowia. 

2.3. ASOPLAST-MZ 
Środek do plastyfikowania, i polepszania przyczepności wypraw 
grubowarstwowych. Stosuje się go jako domieszkę dodawaną przy wytwarzaniu 
zapraw, dla polepszenia ich właściwości, a w szczególności do zapraw służących 
do obrzutki murów przy tynkach o wymaganej wytrzymałości i równocześnie 
ciągliwości, do wykonywania ulepszonego jastrychu, do zapraw służących do 
spoinowani i przyklejania wykładzin, jak i do zapraw używanych przy wykonywaniu 
faset. 
Dane techniczne:  
Baza emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu 
Ciężar właściwy ok. 1,0 (kg = litr) 
Kolor Biały 
Zużycie 0,3kg/m2  
Magazynowanie przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 

mrozem w zamkniętych pojemnikach przez okres 12 miesięcy 

2.4. THERMOPAL-P 
Porotwórczy dodatek do tynków, powoduje hydrofobizację tynku, polepsza jego 
termoizolacyjność i dyfuzyjność (zawartość porów powietrznych w tynku osiąga 
ok. 30%). 
Dane techniczne:  
Baza kompozycja proszkowych materiałów hydrofobowych 
Gęstość 0,40g/cm3 
Kolor biały 
Zużycie 0,03kg/m2 i każdy cm grubości warstwy 
Magazynowanie przechowywać w zamkniętych opakowaniach fabrycznych w 

chłodnym i suchym miejscu do 12 miesięcy 
 
THERMOPAL-P posiada Ocenę Higieniczną PZH Nr HK/B/0975/98. 

2.5. THERMOPAL-GP11 
Podkładowy tynk wyrównawczy do stosowania na ścianach wewnątrz i zewnątrz z 
kamienia naturalnego bądź cegły. 
Dane techniczne:  
Baza zaprawa wapienno-cementowa 
Kolor: szary 
Zapotrzebowanie na wodę 9,0dm3/worek 
Zużycie 8,0kg/m2 przy 1cm grubości warstwy 
Magazynowanie w stanie suchym 12 miesięcy 
 

2.6. THERMOPAL-SR22 
tynk renowacyjny o wysokiej zawartości porów powietrznych przystosowany do 
nakładania ręcznego i maszynowego. Dzięki porowatości posiada zdolność do 
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wieloletniej akumulacji produktów krystalizacji soli a wysoka dyfuzyjność daje efekt 
osuszania ścian. 
Dane techniczne:  
Baza specjalna zaprawa tynkarska z wypełniaczami 

kompensacyjnymi 
Kolor Szary 
Dodatek wody 8,0dm3/worek 
Porowatość zaprawy w stanie świeżym 27% 
Wytrzymałość na ściskanie 4,8MPa po 28 dniach 
Wytrzymałość na zgniatanie 2,1MPa po 28 dniach 
Wysokość podciągu kapilarnego 6>h>3mm 
Współczynnik przewodności cieplnej λ 0,32 
Zużycie ok. 8kg/m2 na 1cm grubości warstwy 

(z jednego worka otrzymuje się 34dm3 
zaprawy) 

Składowanie w suchym pomieszczeniu do 6 miesięcy 
Temperatura stosowania nie mniej ni +5ºC 

 

2.7. THERMOPAL-SR44 
Mineralny tynk renowacyjny o wysokiej zawartości porów powietrznych 
przystosowany do nakładania ręcznego i maszynowego. Dzięki porowatości 
posiada zdolność do wieloletniej akumulacji produktów krystalizacji soli a wysoka 
dyfuzyjność daje efekt osuszania ścian. 
Dane techniczne:  
Baza specjalna zaprawa tynkarska z wypełniaczami 

kompensacyjnymi 
Kolor Szary 
Dodatek wody 9-9,5dm3/worek 
Gęstość 0,8-0,9kg/dm3  
Zużycie ok. 7,5kg/m2 na 1cm grubości warstwy 
Składowanie w suchym pomieszczeniu do 12 miesięcy 
Temperatura stosowania nie mniej niż +5ºC 

 

2.8. THERMOPAL-FS33 
Szlachetna szpachla trasowo-wapienna (mineralna z dodatkami polepszającymi 
przywieranie) posiada następujące właściwości: 
− wiąże z małymi naprężeniami. 
− dyfuzyjna, 
− łatwa w obróbce. 
THERMOPAL-FS33 jest stosowany do szpachlowania szorstkich, gruboziarnistych 
powierzchni tynków mineralnych wewnątrz i na zewnątrz, szczególnie tynków 
renowacyjnych THERMOPAL-SR22 i THERMOPAL-SR44, w celu przygotowania 
pod wymalowania powłokami dyfuzyjnymi. 
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Dane techniczne:  
Ciężar nasypowy ok. 1,6g/cm3 
Kolor Jasnoszary 
Dodatek wody 6,5dm3/worek 
Zużycie ok. 1,6kg proszku/m2 przy warstwie grubości 1mm 
Magazynowanie suchy, 6 miesięcy. 
Temperatura stosowania nie mniej niż +5ºC i nie więcej niż +30ºC 
 

2.9. TAGOSIL-G 
Gruntownik oraz rozcieńczalnik wyrobów krzemianowych posiada następujące 
właściwości: 
− wzmacnia podłoże oraz zmniejsza jego nasiąkliwość, 
− dyfuzyjny, 
− bezrozpuszczalnikowy. 
TAGOSIL-G to rozcieńczalnik farb i tynków krzemianowych (na bazie szkła 
wodnego potasowego), do stosowania zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Po 
rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1 stosowany może być jako gruntownik pod 
farby krzemianowe. 
Dane techniczne:  
Kolor bezbarwny 
Baza szkło wodne potasowe  
Gęstość 1,0g/cm2 
Czas schnięcia 2-3 godzin; po 12 godzinach można nakładać kolejną warstwę 
Temp. stosowania temperatura podłoża i powietrza powinna mieć nie mniej niż + 

8ºC (także w trakcie schnięcie) 
Rozcieńczenie wodą 
Składowanie w miejscu chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem, w 

fabrycznie zamkniętych opakowaniach 
Zużycie ok. 100-200ml/m2, w zależności od chłonności i struktury 

podłoża zużycie może ulegać dużym wahaniom. Dokładną 
wartość należy ustalić poprzez próby. 

 
TAGOSIL-G posiada Ocenę Higieniczną Nr HK/B/1321/01/97. 
 

2.10. TAGOSIL-PROFI 
Mineralna farba krzemianowa do wymalowań zewnętrznych i wewnętrznych 
posiada następujące właściwości: 
− odporna na wpływy atmosferyczne, 
− dyfuzyjna dla pary wodnej, 
− wysoka zdolność krycia, 
− matowa, 
− wysoki stopień bieli, 
− łatwa w stosowaniu, 
− trwale łączy się z podłożem mineralnym. 
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TAGOSIL-PROFI przeznaczony jest do wykonywania wysokojakościowych, 
trwałych wymalowań na wszystkich podłożach mineralnych uprzednio nie 
malowanych (tynk, beton, piaskowiec, cegła) oraz pokrytych mocno trzymającymi 
się wymalowaniami mineralnymi. Dzięki chemicznej reakcji szkła wodnego 
potasowego z minerałami podłoża oraz dwutlenkiem węgla z atmosfery następuje 
tzw. „utwardzenie powłoki malarskiej” (wysoka odporność na wpływy 
atmosferyczne i zanieczyszczenia przemysłowe). Nie zaleca się stosowania 
TAGOSIL-PROFI na istniejące wymalowania dyspersyjne, olejne oraz podłoża 
gipsowe. 
Dane techniczne:  
Kolor biały oraz kolory wg palety barw 
Baza szkło wodne potasowe oraz dodatki stabilizujące na bazie 

organicznej 
Gęstość 1,50g/cm2 
Czas schnięcia ok. 24 godziny, między zabiegami co najmniej 12 godzin, przy 

chłodnej wilgotnej pogodzie należy zapewnić dłuższy czas 
schnięcia 

Temp. stosowania temperatura podłoża i powietrza powinna mieć nie mniej 
niż +5ºC (także w trakcie schnięcie) 

Rozcieńczenie wyłącznie TAGOSIL-G 
Składowanie w miejscu chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem, 

wyłącznie w pojemnikach z tworzywa sztucznego 
Zużycie ok. 150-200ml/m2 na warstwę, w zależności od chłonności i 

struktury podłoża zużycie może ulegać dużym wahaniom. 
Dokładną wartość należy ustalić poprzez próby. 

 
TAGOSIL-PROFI posiada Ocenę Higieniczną Nr HK/B/1860/02/97. 

 

2.11. Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda 
do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 
wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
za wierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.12. Kruszywa 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa 
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności:  
− nie zawierać domieszek organicznych, 
− mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-

0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,  
− do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do 

warstw wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2,  
− do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 
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sito  o prześwicie 0,5mm. 

 

2.13. Cement 
Cement powinien spełniać wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 – „Cement. 
Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku”. 

 

3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i 
narzędzia: 
do przygotowania zapraw – mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i 
mieszadło na wolnoobrotowej wiertarce 
do nakładania i zacierania zapraw – agregat tynkarski i zwykłe narzędzia 
tynkarskie (kielnia, paca)  
do malowania – pędzel, wałek, rządzenia do malowania natryskowego.  

 

4. Transport 
 

4.1. Materiały firmy Schomburg 
Materiały firmy Schomburg są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i 
workach. Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością 
dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed 
zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić 
przed przemarznięciem. 

 

4.2. Kruszywa  
Kruszywa (piasek) można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a także nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.3. Woda 
Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy 
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się 
przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych 
lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje 
mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 

5. Wykonanie robót 
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5.1. Przygotowanie podło ża 
5.1.1. Skucie starych tynków 
Zawilgocone i zasolone obszary tynku usunąć wraz z pasem o szerokości nie 
mniejszej niż 80cm okalającego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym 
spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15mm od lica muru, 
dlatego o ile to możliwe należy je wyskrobać. Mur i spoiny przetrzeć szczotką 
drucianą. Wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, 
sadzy usunąć przez zmycie 10% roztworem mydła lub przez wypalenie przy 
pomocy np. palnika gazowego. 
5.1.2. Neutralizacja podłoża 
5.1.2.1. ESCO-FLUAT 
W zależności od chłonności należy odsłonięty mur nasycić jedno lub dwukrotnie 
preparatem ESCO-FLUAT. 
Przy nasycaniu jednokrotnym ESCO-FLUAT rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1. 
Łączne zużycie preparatu ESCO-FLUAT powinno wynieść 0,5kg/m2 
Przy nasycaniu dwukrotnym dla zabiegu pierwszego roztwór 1:2 (jedna część 
ESCO-FLUAT i dwie części wody) a dla drugiego nasycania – 1:1. Łączne zużycie 
preparatu ESCO-FLUAT powinno wynieść 0,5kg/m2. Między zabiegami należy 
zachować co najmniej 7 godzinną przerwę. Po około 24 godzinach należy jeszcze 
raz powierzchnie przetrzeć szczotką. Podczas aplikacji materiału nie stosować 
naczyń i narzędzi metalowych. Powierzchnie nieprzeznaczone do fluatyzacji 
należy chronić przed zachlapaniem, a ewentualne rozbryzgi należy niezwłocznie 
zmywać wodą, gdyż zanieczyszczenia preparatem mogą spowodować 
uszkodzenia stolarki otworowej i innych elementów szklanych, ceramicznych i 
metalowych. Konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie 
odzieży ochronnej i rękawic gumowych. Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami 
5.1.2.2. RENOGAL 
Usunięcie skażeń biologicznych (mchów, glonów, porostów, bakterii, grzybów 
pleśniowych) mechanicznie np. szczotką drucianą. Naniesienie na oczyszczona 

powierzchnię preparatu RENOGAL w ilości od 0,1-0,5dm3/m2. Po 24 godzinach 
można przystąpić do dalszych prac renowacyjnych. 

5.2. Obrzutka 
Na podłoże zneutralizowane preparatem ESCO-FLUAT należy wykonać obrzutkę 
z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ. Zaprawa powinna 
pokryć powierzchnię ściany maksymalnie w 50%. Zaprawę należy sporządzić w 
następujący sposób: połączyć wodę z preparatem ASOPLAST-MZ w stosunku 
1:2. Cement i piasek o uziarnieniu 0-4mm wymieszać w stosunku 1:3 (jedna część 
cementu: trzy części piasku). Do wody zarobowej dosypywać mieszaninę piasku 
z cementem ciągle mieszając do uzyskania potrzebnej – rzadkiej konsystencji 
(umożliwiającej szprycowanie z pomocą szczotki, aparatu natryskowego lub 
miotełki). Zaprawę z dodatkiem ASOPLAST-MZ należy mieszać intensywnie przez 
czas nie dłuższy niż 2 minuty tak, aby nie wprowadzić do mieszaniny zbyt dużej 
ilości powietrza. Obrzutkę wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC. 
Przestrzegać należy wszystkie reguły sztuki budowlanej takie jak przy 
wykonywaniu zwykłych tynków z zapraw cementowych. Należy chronić świeżo 
ułożoną wyprawę przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i 
nasłonecznienia.  
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5.3. Wyrównanie ubytków 
Po związaniu i stwardnieniu obrzutki należy wyrównać i uzupełnić powierzchnię 
ściany tynkiem wapienno-cementowym z dodatkiem preparatu napowietrzającego 
THERMOPAL-P. Do mieszania używać mieszarek przeciwbieżnych lub 
wolnospadowych. 
Kolejność dodawania i proporcji składników podaje tabela: 

 W litrach na 100dm3 zaprawy W kg na 1m3 zaprawy 

1. Mieszanie wst ępne 

Woda 10-15 100-150 

Kruszywo 20 260 

THERMOPAL-P 380gram 2,9kg 

2. Dodatek 

Piasek 60 780 

Cement 10 130 

Wapno hydratyzowane 20 100 

Woda W miarę potrzeb W miarę potrzeb 

 
Podłoże przed nałożeniem zaprawy powinno być czyste i wilgotne. Nie zacierać 
warstwy tynku wyrównującego, pozostawić ją szorstką. 

5.4. Wykonanie tynków 
Tynki renowacyjne THERMOPAL-SR22 i THERMOPAL-SR44 przygotować 
(wymieszać z wodą) przy zastosowaniu dowolnej mieszarki lub agregatu 
tynkarskiego a przy niewielkich ilościach można ją także przygotować w wiadrze 
lub pojemniku na zaprawę przy użyciu mieszadła i wiertarki wolnoobrotowej. Tynk 
należy nanosić warstwą grubości określonej w tabeli, przy czym w jednym zabiegu 
nie wolno nakładać warstwy o grubości większej niż 2cm. Przy większych 
grubościach tynk nanosić etapowo. Uwaga: Łączna grubość tynku renowacyjnego 
nie może być w żadnym z miejscu mniejsza od 2,0cm. Jeżeli tynki układane są 
maszynowo to należy zastosować się do następujących zaleceń: 
Końcówkę tynkarską należy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo-posuwistym, 
zachowując optymalną odległość końcówki od powierzchni tynkowanej, a 
mianowicie: 
− nanoszenie obrzutki i gładzi – przy średnicy dyszy 11-12mm ok. 40cm, przy 
średnicy dyszy 13-14mm ok. 30cm. 

− nanoszenie narzutu – przy średnicy dyszy 11-12mm ok. 20cm, przy średnicy 
dyszy 13-14mm ok. 18cm. 

Przy wykonywaniu tynków zewnętrznych zaleca się – w celu zwiększenia 
przyczepności warstw tynku do podłoża – stosować zestaw tynkarski ze 
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sprężarką. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania do mieszarki 
ostatniego składnika powinien wynosić nie mniej niż 2 minuty. Każdorazowo na-
leży sprawdzić stan węży oraz ich połączeń i mocowań.  
Każdą poprzednią warstwę bezpośrednio po stwardnieniu należy poziomymi 
ruchami uszorstkowić i pozostawić do wyschnięcia. Po naniesieniu tynku należy 
usunąć nadmiar materiału, a powierzchnię zatrzeć. Zbyt wczesne zacieranie 
powoduje koncentrację środka wiążącego na powierzchni i może powodować 
powstawanie rys w wyniku naprężeń skurczowych. 

Stopie ń 
zasolenia 

Zabieg Grubo ść warstwy  
(cm) 

Uwagi 

Niski 1. Obrzutka 
2. THERMOPAL-SR22(44) 

≤0,5 
≥2,0 

1. Obrzutka 
2. THERMOPAL-SR22(44) 
3. THERMOPAL-SR22(44) 

≤0,5 
1-2 
1-2 

Średni do 
wysokiego 

1. Obrzutka 
2. THERMOPAL-GP11 
3. THERMOPAL-SR22(44) 

≤0,5 
≥0,1 
≥1,5 

obrzutka częściowa 
 
 
grubość sumaryczna 
min. 2,5; max 4cm 

 

Zabrania się stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni 
tynkowanych. Aby uzyskać prawidłową pod względem równości płaszczyzny 
powierzchnię należy wyznaczyć lica powierzchni i następnie wykonać tradycyjne 
pasy kierunkowe z zaprawy tego samego rodzaju co tynk.  
Wyznaczenie lica powierzchni tynku wewnątrz pomieszczeń rozpoczyna się od 
wyznaczenia horyzontu. W tym celu w odległości 25-30cm od sufitu, w rogach 
pomieszczenia, wbija się w ścianę gwoździe tak, aby wystawały ponad najbardziej 
wysuniętą powierzchnię tyle jaka będzie grubość tynku. Ich wysokość względem 
siebie sprawdzić należy za pomocą węża wodnego, poziomicy laserowej lub 
innego przyrządu. Pomiędzy nimi rozciąga się sznurek malarski i na jego linii 
osadza się gwoździe lub kołki na zaprawie, z której mamy wykonać tynk. Do 
osadzenia klocków nie należy używać zaprawy gipsowej, powoduje ona bowiem 
powstawanie plam na tynku. Również gips, którym umocowane są puszki 
instalacyjne lub przewody elektryczne należy usunąć a elementy te zamocować 
np. klejem mineralnym do glazury. Po wyznaczeniu horyzontu przystępuje się do 
wyznaczania lica powierzchni przyszłego tynku. W tym celu do główki skrajnego tj. 
narożnego gwoździa wyznaczającego horyzont przykłada się pion i po 
opuszczeniu go aż do podłogi wbija się w spoinę ściany, w odległości 15 do 20cm 
od podłogi, nowy gwóźdź tak, aby jego główka dotykała sznura pionu. Z kolei 
między tymi gwoździami napina się sznur i wzdłuż niego osadza w ścianie klocki 
w odległości od 1,5 do 2m. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, aby 
powierzchnie wszystkich klocków licowały w linii pionowej z napiętym sznurem. Tę 
samą czynność trzeba powtórzyć, opuszczając pion z drugiego skrajnego 
gwoździa, umieszczonego na tej samej ścianie. Następnie naciąga się sznur 
między gwoździami pionowych, skrajnych rzędów i stosownie do linii wytyczonej 
sznurem osadza się klocki w pionowych liniach, podobnie jak poprzednio. Można, 
przy wprawie tynkarza, zamiast klocków zastosować narzucone placki zaprawy 
wyrównane packą. Po wykonaniu placków lub osadzeniu kołków przystępuje się 
do wykonania pasów kierunkowych, w gwarze murarskiej operacja ta potocznie 
nazywana jest „biciem pasów". Polega ono na tym, że na pionowe linie 
wyznaczone między plackami lub klockami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga 
się je łatą równo z powierzchnią placków lub klocków. Użyta zaprawa musi być ta 



Stacja uzdatniania wody w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK  w Białymstoku   
   SBP  „PROJEKT” w   BAŁYMSTOKU 

15-427 Białystok, ul. Lipowa 4 

 

 42

sama co tynk. Po stężeniu zaprawy na pasach usuwa się gwoździe lub klocki, a 
pozostałe po nich ślady zaciera narzutem z kielni. Ten tradycyjny sposób jest 
pracochłonny, ale umożliwia precyzyjne wyznaczenie płaszczyzny ściany. Można 
zamiast tego stosować listwy drewniane, ale jak wyżej to opisano, muszą one 
zostać usunięte przed ostatecznym wykończeniem powierzchni a do ich 
przymocowania zabrania się stosowanie gipsu lub klejów zawierających gips. 
Analogicznie wykonuje się tą operację na powierzchniach zewnętrznych ścian. 
W trakcie tynkowania należy utrzymywać w czystości podesty rusztowań czy 
posadzkę (wewnątrz pomieszczeń), aby możliwe było ponowne użycie zaprawy, 
która spadnie w trakcie wykonywania narzutu. Zaprawę narzuca się kielnią bądź 
czerpakiem równomiernie na tynkowaną powierzchnię. Sąsiednie rzuty powinny 
zazębiać się między sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża. Nadmiar 
należy ściągać łatą lub deską prowadząc ją ruchem falistym po pasach 
kierunkowych lub listwach. Zgarnięty nadmiar zaprawy wrzuca się do skrzyni. 
Narzut w narożach najlepiej wyrównać za pomocą pac w kształcie kątownika z 
ostrym lub owalnym narożem. We wnękach, na słupach itp. narzut wykonuje się 
przy zastosowaniu wzorników prowadzonych na tymczasowo zamocowanych 
listwach prowadzących (prowadnicach). 

5.5. Szpachlowanie i wygładzanie powierzchni 
Przed szpachlowaniem należy usunąć z podłoża kurz i zabrudzenia. Całość 
nawilżyć wodą. Należy przyjąć zasadę, że szpachlowanie rozpoczynamy po 
wyschnięciu i związaniu tynku renowacyjnego. Przeciętnie należy odczekać ok. 1 
dzień na 1mm grubości tynku, jednak w zależności od warunków cieplno-
wilgotnościowych czas ten może ulec zmianie. Wcześniejsze rozpoczęcie 
szpachlowania może doprowadzić do pojawienia się rys skurczowych na 
powierzchni szpachli. 
THERMOPAL-FS33 należy przygotować przez dosypywanie do wody i dokładne 
mieszanie w czystym pojemniku aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej 
masy w proporcjach opisanych wyżej (i umieszczonych na opakowaniu).  
Nanosić masę warstwami o grubości od 1 do 2mm przy użyciu pacy metalowej. Po 
wstępnym wyschnięciu (ok. 15-20 minut) można powierzchnie zacierać za pomocą 
packi z filcem. Zacieranie gładzi wykonuje się ruchem kolistym. W czasie 
zacierania tynku należy w miarę potrzeby skrapiać go wodą przy pomocy pędzla, 
aby zaprawa nie ciągnęła się za packą lub nie kruszyła się i odpadała, jeżeli jest 
za sucha. Szpachla THERMOPAL-FS33 nie nadaje się po wyschnięciu do 
szlifowania. 
Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę należy narzucać pasmami, przy 
czym przerwy między pasmami nie powinny być szersze niż pasma. Następnie 
wypełnia się przerwy między pasmami. Grubość gładzi po ręcznym jej wyrównaniu 
powinna wynosić ok. 2mm. 

5.6. Przygotowanie do malowania 
Podłoże powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających 
przyczepność. Dlatego chłonne podłoże należy zagruntować preparatem 
TAGOSIL-G w rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:1 jedno lub dwukrotnie. Miejsca 
uzupełnień tynków należy fluatować oraz po 24 godzinach spłukać wodą. 

5.7. Malowanie tynków 
Farba krzemianowa może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby 
uniknąć widocznych połączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”. 
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Powierzchnie tworzące widoczne całości należy malować bez przerw w pracy. 
Powierzchnie, które nie są przeznaczone do wymalowania (szkło, kamień, cegła 
klinkierowa, metale itp.) należy osłonić przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne 
zachlapania należy natychmiast zmyć mokrą gąbką. Ponieważ składnikami farby 
krzemianowej TAGOSIL-PROFI są materiały naturalne możliwe są niewielkie 
różnice intensywności kolorów. Dlatego materiały pochodzące z różnych partii 
(różne charge) należy wymieszać lub stosować na oddzielnych powierzchniach. 

 

6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, 
wapna, kruszyw przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz preparatów do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. Szczególnie należy zwrócić uwagę na terminy przydatności. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody,  
kruszywa oraz gotowych mieszanek i preparatów określone w pkt.2 niniejszej 
specyfikacji. 

 

6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szcze gólności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych jak i renowacyjnych powinny być przeprowadzane w 
sposób podany  w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę 
wszystkich wymagań, a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonaw-

czej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
− przyczepności tynków do podłoża, 
− grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być mniejsza ni 

2,0cm, 
− wyglądu powierzchni tynku, 
− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
− przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między 

poszczególnymi warstwami, 
− wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
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7. Obmiar robót 
 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania tynków 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 
ścian  w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy 
wyrównawczej na stropie do spodu stropu zgodnie z zasadami przedmiarowania 
opisanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych „KNR BC-02-Rozdział 01- pkt.3 
zasady przedmiarowania”. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w 
rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  Powierzchnię tynków stropów 
płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu  w świetle ścian surowych 
na płaszczyznę poziomą.  Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych 
oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni 
tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5m. 
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania wymalowa ń 
7.2.1. Malowanie i gruntowanie ścian i sufitów należy obliczać w metrach 

kwadratowych w świetle ścian surowych. Wysokość ścian mierzy się od 
wierzchu podłogi do spodu sufitu. 

7.2.2. Malowanie farbami ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami 
wlepionymi oblicza się zgodnie z pkt. 7.2.1., zwiększając uzyskany wynik w 
zależności od liczby profili lub ozdób, przy zastosowaniu współczynników 
podanych w tablicy  

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdób do całej powierzch ni ściany lub 
sufitu w % Współczynnik 

1 Do 10 1,1 

2 Do 20 1,2 

3 Do 40 1,4 

4 Ponad 40 2,0 

 
Jeżeli ściany są gładkie, powierzchnie ozdobnych fasad należy doliczać do 
powierzchni sufitów. 
7.2.3. Przy malowaniu ścian, jeżeli ościeża i nadproża są również malowane, z 

powierzchni ich nie potrąca się otworów do 3m2. Jeżeli ościeża i nadproża 
nie są malowane. wówczas potrąca się powierzchni otworów, mierzone w 
świetle ościeżnic lub muru (jeżeli otwory nie posiadają ościeżnic). Nie 
potrąca się jednak otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1m2. 
Otwory ponad 3m2 potrąca się doliczając powierzchnię malowanych ościeży. 

7.2.4. Przy malowaniu i tynków gładzonych otwory o powierzchni ponad 1m2 
potrąca się z doliczeniem wnęk, ościeży itp. 
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7.2.5. Przy malowaniu elewacji wysokość ściany mierzy się od dolnego do 
górnego poziomu łącznie z gzymsem w rozwinięciu, jeżeli jest on malowany. 
Długość ściany oblicza się w rozwinięciu. Z obliczonej powierzchni potrąca 
się otwory zgodnie z pkt. 7.2.3. 

7.2.6. Powierzchnie stropów belkowych kasetonowych oraz ścian z pilastrami 
oblicza się w rozwinięciu. 

7.2.7. Sklepienia łukowe należy obliczać w metrach kwadratowych według ich 
rzeczywistej powierzchni, stosując ewentualnie uproszczone sposoby 
obmiaru. 

 

8. Odbiór robót 
 

8.1. Odbiór podło ża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpie niem do 
robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  

 

8.2. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały 
pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk 
nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań:  
− tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 

trwałości  tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,  
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i 

ponownie  wykonać roboty tynkowe. 

 

8.3. Odbiór tynków  
 8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwu ścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
− pionowego – nie mogą być większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 

4mm  w pomieszczeniu,  
− poziomego – nie mogą być większe niż 3mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 

6mm na  całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami 
itp.).  
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Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych  
Odchylenie powierzchni  
i kraw ędzi od kierunku kategoria  

tynku  

odchylenie pow. tynku 
od płaszczyzny i 

odchylenie kraw ędzi 
od linii prostej pionowego poziomego 

Odchylenie 
przecinaj ących si ę 
płaszczyzn od k ąta 

w dokumentacji 
proj.  

0 
I 
Ia 

nie podlegają sprawdzeniu 

II 
≤4mm na długości łaty 

kontrolnej 2m 
≤3mm na długości 1m 

≤4mm na długości 1m 
i ≤10mm na długości 

ściany 
≤4mm na długości 1m 

III 
≤3mm i w liczbie ≤3 na 
długości łaty kontrolnej 

2m 

≤2mm na 1m i ogółem 
≤4mm w 

pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 

≤6mm w 
pomieszczeniach 

wyższych 

≤3mm na długości 1m 
i ogółem ≤6mm na 
powierzchni ściany 

≤3mm na długości 1m 

IV 
IVf 
IVw 

≤2mm i w liczbie ≤2 na 
długości łaty kontrolnej 

2m 

≤1,5mm na 1m i 
ogółem 
≤3mm w 

pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 

≤4mm w 
pomieszczeniach 

wyższych 

≤2mm na długości 1m 
i ogółem ≤3mm na 
powierzchni ściany 

≤2mm na długości 1m 

 
Powyższa tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie określi innych 
dopuszczalnych odchyłek Niedopuszczalne są następujące wady:  
− wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tyn ków, pleśni 

itp.,  
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 

wskutek  niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków. 
8.3.3. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który 

powinien zawierać:  
− ocenę wyników badań,  
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. Podstawy płatno ści  
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania 
tynków na ścianach i każdy metr bieżący ościeży, opasek i profili ciągnionych 
według ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez 
Zamawiającego. 

 

10.  Przepisy zwi ązane 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodnorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
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PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru) 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na 
obrzutkę i do tynkowania 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania 

przy odbiorze 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i 

kryteria zgodności 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: 

Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i 

przygotowanie próbek zapraw do murów 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 
B-04.00.00           TYNKI   I   GŁADZIE  
  
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i tynków renowacyjnych. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i 
wewnętrznych obiektu . 

  
1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

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

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz 
wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy   
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          przedmiotowe, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek   
  drobnoziarnisty    0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,    
  piasek gruboziarnisty  1,0-2,0 mm 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do   
          warstw wierzchnich - średnioziarnisty 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić   
          całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

2.3.1. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy  
    państwowej. 
2.3.2. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane   
    mechanicznie. 
2.3.3. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana   
    możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
2.3.4. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
2.3.5. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement  

portlandzki z    dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25    pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia  zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

2.3.6. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho   
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez   grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej   marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 
 

2.4. Zaprawy – gotowe mieszanki tynku renowacyjnego. 
 
 2.4.1.  Porowaty podkład tynkarski na zawilgocone i zasolone ściany. 
  Jest to cementowo-wapienny podkład wyrównawczy pod tynki  

Nawierzchniowe do naprawy wilgotnych i zasolonych murów. 
Zastosowanie – stosuje się na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń jako  
podkład wyrównawczy na zasolonych i wilgotnych  ścianach z kamienia  
naturalnego i cegieł. 

 2.4.2. Suchy mineralny tynk renowacyjno-naprawczy. 
  Stosowany jest do tynkowania zasolonych i zawilgoconych ścian 

 wewnętrznych i zewnętrznych. 
Jest przepuszczalny dla pary wodnej, wykazuje duże działanie  
filtracyjne dla szkodliwych soli budowlanych i dostarcza wolnych 
przestrzeni do krystalizacji minerałów. 
- zawartość porów powietrznych w świeżej zaprawie – 27% 
objętościowo, 
- wytrzymałość na ściskanie – min. 4,8 N/mm22 po 28 dniach, 
- stosunek wytrzym. na ściskanie do wytrz. na rozciąganie przy zginaniu 
  wynosi 4,8/2,1 N/mm2=2,3 , 
- wysokość podciągania kapilarnego h: 6≤h≥3mm ,  
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- wsp. przewodności cieplnej:  l=0,32 
 

2.4.3. Składowanie w zamkniętych workach w stanie suchym max 6-mcy.  
Napoczęte opakowania szczelnie zamykać, a ich zawartość zużyć w jak 
najkrótszym czasie. 

 
2.5. Gotowe zaprawy szpachlowe. 
 
 
3. Sprzęt. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
 
4. Transport. 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być   
    zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne   
    podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice   
    drzwiowe i okienne. 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i   
    skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu   
    surowego. 
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod   
    warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
    W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy   
    zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z   
    „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie   
    obniżonych temperatur". 
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu   
    pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie   
    godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki   
    powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia,   
    zwilżane wodą. 

 
5.2. Przygotowanie podłoży. 
 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
          W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać    
          zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
          Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu    
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          szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z    
          substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem   
          szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
          Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych. 

 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i  
          gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i   
          listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej   
          stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być   
          mocno dociskana do warstwy narzutu. 
          Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie   
          narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach  
          narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o   
          stosunku 1:1:2. 
 

5.4. Wykonanie tynków renowacyjnych. 
 
 5.4.1. Tynk renowacyjny podkładowy. 

Z zasolonych , zawilgoconych ścian zbić tynk do wys. 80 cm powyżej 
poziomu ostatnich wykwitów. Powierzchnię muru oczyścić 
mechanicznie.  Następie zrobić półkryjącą obrzutkę cementową . Po 
wyschnięciu nanosić tynk renowacyjny podkładowy. 

 5.4.2. Tynk renowacyjny nawierzchniowy. 
Tynki nakładać ręcznie lub mechanicznie. Układ warst i ich min. 
grubości wg tab. 1. 
 

Tablica 1 
 

Stopień 
zasolenia 

Układ 
warstw 

Grubość 
warstwy /cm/ 

Uwagi 

1 2 3 4 

Niski 1 – obrzutka 
2 – tynk nawierzchniowy 
renowacyjny 

≤0,5 
≥2,0 

Obrzutka półkryjąca 

 
 
Średni do 
wysokiego 

1 – obrzutka 
2 – tynk nawierzchniowy 
renowacyjny 
3 – tynk nawierzchniowy 
renowacyjny 
 

≤0,5 
1÷2 

 
1÷2 

 

Obrzutka półkryjąca 

 1 – obrzutka 
2 – tynk podkładowy 
renowacyjny 
3 – tynk nawierzchniowy 
renowacyjny 
 

≤0,5 
≥1,00 

 
≥1,50 

 

Grubość sumaryczna 
min. 2,50 cm,  
max 4,00 cm 

 
Powierzchni szpachlować specjalnie do tego przeznaczona zaprawą 
szpachlową. 
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Zacieranie na gładko powierzchni tynku renowacyjnego powoduje 
koncentrację spoiwa na powierzchni tynku i powstawanie rys. 

 5.4.3. Powłoki malarskie. 
Muszą charakteryzować się wysoką przepuszczalnością . Do 
wymalowań nadają się dyfuzyjne farby silikatowe oraz silikonowe.  

 
6.  Kontrola jako ści. 
 
Kryteria oceny jakości i odbioru. 

* sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

 
6.1. Zaprawy. 
 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy 
kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej 
normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy.  

 
6.2. Gotowe zaprawy tynku renowacyjnego podkładowego i nawierzchniowego 

muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm. 

 
Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią 
certyfikatu lub deklaracji zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości 
technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach 
technicznych.  
Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może być stosowany. 

  
 
7. Obmiar robót. 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
 
8.1. Odbiór podłoża. 

 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

 
8.2. Odbiór tynków. 

 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz   
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          kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i   
          odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie   
          nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
          Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
          - pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż   
            4mm w po mieszczeniu, 
          - poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż  
            6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany,   
            belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
          - wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni   
            tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 
          - trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i   
            pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 
 
9. Podstawa płatno ści. 
 
Tynki zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 
 
10. Przepisy zwi ązane. 
  
PN-85/B-04500                             Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
                                                      i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100                             Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
                                                      badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004                         Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.   
                                                      Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003                        Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003                       Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002                        Wymagania dotyczące elementów murowych.        
                                                      Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
PN-B-11205:1997                         Elementy kamienne. 
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99  Płyty kartonowo-gipsowe 
PN-72/B-06190                             Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. 
                                                      Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
                                                      przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
 
B.05.00.00         OKŁADZINY  MALARSKIE   
 
1.  Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg 
poniższego. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz z poniższymi znaczeniami. 
 

Podło że malarskie  - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych itp.)  
surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. warstwą 
szpachlówki),  na której ma być wykonana powłoka malarska. 

 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i   

rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach 
użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej. 

 
Farba  -  płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych   
    ciał stałych (np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze   
    spoiwa. 
 
Lakier  -  nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), 

który po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu tworzy powloką 
transparentną. 

 
Emalia  -  barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment  -  naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje  
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kolor określonym farbom lub emaliom. 
 
Farba dyspersyjna -  zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej 

    polimeru z dodatkiem środków pomocniczych. 
 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych  - zawiesina pigmentów i  

obciążników w spoiwie żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami 
organicznymi (np. benzyną łąkową, terpentyną itp.). 

 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcie ńczalne wod ą - zawiesina  

pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
 
Farba na spoiwach mineralnych  - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapia,  

cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków 
pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej 
mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 
gotowej do stosowania kompozycji. 

 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych  - mieszanina spoiw mineralnych 

organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju 
kostnego tp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; 
produkowana w potaci suchych mieszanek lub past do zarobienia 
wodą. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały.  

2.1. Materiały do malowania elewacji budynków. 

Do malowania elewacji mogą być stosowane farby: 
• na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych, 

• na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi, w postaci suchych 
mieszanek do   
  zarabiania wodą lub w postaci ciekłej, 
• na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do 

rozcieńczania wodą, 
  które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub aprobat    
  technicznych. 
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-C-81913:1998. 
Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81901:2002. 
Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998. 
Farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą powinny odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych. 
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Środki gruntujące powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2. Materiały do malowania wnętrz budynków 

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 
styrenowane,   
  które powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-81901:2002, 
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe 
kopolimeryzowane   
  styrenowane, 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. 
 
2.3. Rozcieńczalniki 
 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę - do farb wapiennych, 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów 
farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne 
zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z 
zakresem ich stosowania. 

 
2.4. Środki gruntujące. 
 

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o  

ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje 
inaczej, 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną  
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej  
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, 

 
2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy 
zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
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2.4.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia 
jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

 
3.   Sprzęt. 
 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4.  Transport. 
 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 
 
5. Wykonanie robót. 
 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być 
niższa niż 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nale ży ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co 
najmniej +8°C. Po zako ńczeniu malowania można dopuścić do stopniowego 
obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń 
ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 
urządzeń sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
. 

5.1. Przygotowanie podłoży 
 
Podłoże pod malowanie stanowić mogą: 
• nieotynkowane mury z cegły lub z 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. 
5.1.1. 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.  
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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. 
5.1.2. 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 teczniczne. 
5.1.3. Tynki zwykłe: 
       a) nowe niemalowane 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 byćzabezpieczone 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. 

5.1.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
5.1.5. 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. 

5.1.6. 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. 

5.1.7. 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. 

5.1.8. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu,  
rdzy i plam tłuszczu. 

5.2. Kontrola podłoży pod malowanie 

Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykony- 

wać w następujących terminach: 
• po otrzymaniu protokółu 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: 
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• 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, wilgotności, 
• 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 za- 
bezpieczenie 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 protokółu kontroli i wpisu 
do Dziennika Budowy. 

5.3. Przygotowanie podłoży 
 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami 
przedstawionymi w p. 5.1 należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz 
sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. 
Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a 
wyniki kontroli należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do 
Dziennika Budowy, 

 
 

5.4. Wykonanie robót malarskich 
 
5.4.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 
          Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:  

- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz  
  budynku), 
- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrze żeniem, aby w ciągu   
  doby nie  następował spadek temperatury poniżej O °C, 
- w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby  
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  temperatura  podłoża nie była wyższa niż 20 °C (np. w miejscach bardzo 
nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich 
powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty 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. 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych 
przeznaczonych do  malowania 

Lp.  Rodzaj farby  Największa wilgotność 
podłoża, w % masy  

l  Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych 
wodą  

4  

2  Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych  3  
3  Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 

modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych 
wodą lub w postaci ciekłej  

6  

4  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 ot- 
wartych źródeł ognia. 

 
5.4.2. Kontrola materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom 
wymienionym w p. 2.1, 2.2. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
wyrobów z  odpowiednią normą lub aprobatą 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: 

• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• kożuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 
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b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• zbrylenie, 
• obce wtrącenie, 
• zapach gnilny, 
• ślady pleśni. 

 
5.5. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

 
Roboty malarskie na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża 
spełniają wymagania podane w p. 5.1. 
Roboty powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio 
przygotowanych w zależności od rodzaju stosowanej farby i żądanej jakości 
robót. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która 
powinna zawierać: 
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy 
go   
  stosować, 
• sposób przygotowania farby do malowania, 
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, 
agregaty  
  malarskie), 
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
• zalecenia w zakresie bhp. 
Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu 
lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem 
farbami. 

5.4. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
 
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża 
spełniają 
wymagania podane w p. 5.1. 
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: 



Stacja uzdatniania wody w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK  w Białymstoku   
   SBP  „PROJEKT” w   BAŁYMSTOKU 

15-427 Białystok, ul. Lipowa 4 

 

 62

• 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 
zawierającą informacje wymienione w p. 5.4.2. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. 

 
 
5.5. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 
 
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z 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, odstawania 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. 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach  
żywicznych 
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie 
na 
    sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się 
    spękań, łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się 
natomiast 
    chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i   
    połysku. 
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe 
prześwity podłoża. 

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb na spoiwach  
          żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki wykonane z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą po- 
winny spełniać wymagania podane w p. 5.5.2. 

5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z         
dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na 
spoiwach mineralno-organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
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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 wodą (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 większy  
     niż 20 cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego   
    podłoża, 
c) odchylenia do 2 mm na l m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku 
    odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.5.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych  
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 
Powłoka z lakierów powinna: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i  
   projektem technicznym, 
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i   
    zmarszczeń, 
c) dobrze przylegać do podłoża, 
d) być odporna na zarysowanie i wycieranie, 
e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

 
 
6.  Kontrola jako ści i badania przy odbiorze robót malarskich  
 
6.1. 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 °C i przy wilgotno ści 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. 

6.2. Metody kontroli i badań 
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Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w   
    świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
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 

wcieranie 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 5 mm, po 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  wodą 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 protokółu 
z kontroli i badań. 

6.3. Ocena jakości powłok malarskich 
 
Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki 
malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
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 protokóle 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 protokółu kontroli i badań.  

 
 
10. Przepisy zwi ązane. 
 

PN-B-10020:168      Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

PN-B-10100:1970     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
przy odbiorze 

PN-B-10102:1991      Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-EN-IS02409.-1999  Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do 

podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej 
PN-C-81607:1998      Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 
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i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane 
PN-C-81802:2002      Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81901:2002      Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81913:1998      Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-C-81914:2002      Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
B-06.00.00            WYKONANIE  IZOLACJI  PIONOWEJ   ŚCIAN   
                              PIWNICZNYCH  BITUMICZNĄ MASĄ   

                              USZCZELNIAJĄCĄ  COMBIFLEX®-C2 
 
Przedstawiony w Specyfikacji Szczegółowej system je st przykładowy.  
Dopuszcza si ę stosowanie materiałów i systemów innych ni ż przedstawione, 
pod warunkiem, że zastosowane systemy s ą równowa żne i zamkni ęte ,  
Parametry techniczne i u żytkowe stosowanych systemów musz ą być  tej samej 
lub wy ższej jako ści.  
 
Kod:  45320000 Roboty izolacyjne ,    45453100 Roboty ren owacyjne 

Spis tre ści  

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały 
2.1. COMBIFLEX-C2 
2.2. ASOCRET-RN 
2.3. ASOPLAST-MZ 
2.4. AQUAFIN-1K  
2.5. AQUAFIN-2K 
2.6. ASO-Unigrund-K 
2.7. ASO-Dichtband-2000 S 
2.8. COMBIDIC-1K 
2.9. COMBIFLEX-C2 Schutz und Gleitvlies - fizelina 
2.10. Woda 

3. Sprzęt 
4. Transport 

4.1. Materiały 
4.2. Woda 

5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie podłoża 
5.2. Naroża wewnętrzne, połączenia ścian fundamentowych z ławami 
5.3. Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w ścianach 
5.4. Nakładanie COMBIFLEX-C2 
5.5. Ochrona powłoki COMBIFLEX-C2 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
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6.2. Badania w czasie robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawy płatno ści  
10. Przepisy zwi ązane 

  

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru izolacji pionowych ścian piwnicznych przeciw: 
− wilgoci gruntowej, 
− wodzie bezciśnieniowej, 
− wodzie ciśnieniowej, 
przy użyciu dwuskładnikowej, elastycznej masy bitumiczno-polimerowej 
COMBIFLEX-C2. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych (SST) - dokumentów przetargowych i kontraktowych 
przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części jest 
wykonanie izolacji pionowej ścian podziemnych masą bitumiczno-polimerową 
COMBIFLEX-C2. Oznacza to, że osoba sporządzająca dokumentację projektową i 
odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych może wykorzystać niniejsze opracowanie w całości lub części, 
wprowadzić zmiany, uzupełnienia, skreślenia lub uściślenia odpowiednie dla 
przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 
konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określenia ich standardu 
i jakości. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie:  

− izolacji i uszczelnień podziemnych powierzchni pionowych z bitumiczno-
polimerowej masy uszczelniającej COMBIFLEX-C2.  

Izolacja ta musi być zabezpieczona podczas zasypywania wykopów płytami 
styropianu.  

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami i oznaczają: 
 roboty budowlane  - wszystkie czynności związane z wykonaniem prac 

izolacyjnych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
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 Wykonawca  - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
 wykonanie  - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
 procedura  - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i 

kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może 
być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

 ustalenia projektowe  - dane opisujące przedmiot i wymagania dla 
określonego obiektu lub opisujące roboty niezbędne do jego wykonania, 

 podło że - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego 
wykonana będzie izolacja, 

 faseta – wyoblenie z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu 
ASOPLAST-MZ wykonane na połączeniu powierzchni pionowych i 
poziomych, 

 warstwa wyrównawcza  - warstwa wykonana w celu wyeliminowania 
nierówności lub różnic poziomów powierzchni podłoża,  

 warstwa wygładzaj ąca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania 
gładkiej powierzchni podłoża. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

 

2. Materiały 
 

2.1. COMBIFLEX-C2 
COMBIFLEX-C2 – dwuskładnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniająca 
o następujących właściwościach: 
− mostkuje rysy w uszczelnianym podłożu,  
− tworzy bezszwową i bezspoinową powłokę izolacyjną,  
− do nakładania na wszystkich podłożach budowlanych, 
− natychmiast odporna na deszcz, 
− szybkowiążąca, 
− zasypanie wykopów możliwe już po 24 godzinach (przy temperaturach 15-20 

ºC), 
− ekologiczna, 
− możliwość nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i powlekanie wałkiem, 
− możliwość stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych 

podłożach. 
 
Dane techniczne: 

Baza dwuskładnikowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca 

Temperatura stosowania +5ºC do +30ºC 

Temperatura podłoża +5ºC do +30ºC 



Stacja uzdatniania wody w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK  w Białymstoku   
   SBP  „PROJEKT” w   BAŁYMSTOKU 

15-427 Białystok, ul. Lipowa 4 

 

 69

Opakowanie pojemniki 28dm3 i 14 dm3 

Podłoża mur, beton, tynk 

Składowanie przechowywać do 9 miesięcy w zamkniętych opakowaniach chroniąc przed mrozem  

Zużycie 

mury 
1. wilgoć gruntowa 
2. woda bezciśnieniowa 
3. woda ciśnieniowa 
betony 
1. wilgoć gruntowa 
2. woda bezciśnieniowa 
3. woda ciśnieniowa 

 
3dm3/m2 ok. 2,0mm 
4dm3/m2 ok. 2,5mm 
6dm3/m2 ok. 4,0mm 
 
2dm3/m2 ok. 1,5mm 
3dm3/m2 ok. 2,0mm 
4dm3/m2 ok. 2,5mm 

Czas mieszania ok. 1 do 2 minut 

Czas obróbki ok. 60 minut 

Mostkowanie rys do 5 mm 

Wodoszczelność  zbadana do 0,7 MPa 

 

 

2.2. ASOCRET-RN 
ASOCRET-RN to gotowa, modyfikowana polimerami, cementowa zaprawa 
naprawcza. 
Dane techniczne: 

Baza zaprawa cementowa 

Kolor szary 

Gęstość nasypowa 1,5 kg/dm3 

Czas wyrobienia ok. 30 minut przy +20ºC i wilgotności pow. 65% 

Temperatura obróbki +5ºC do +25ºC 

Dodatek wody 4 dm3 na 25 kg ASOCRET-RN 

Opakowanie worki po 25 kg 

Przechowywanie przechowywać w suchych warunkach do 6 miesięcy 

ASOCRET-RN stosowany jest do uzupełniania ubytków w ścianach betonowych, 
wykonywania faset (wyobleń). 

 

2.3. ASOPLAST-MZ 
ASOPLAST-MZ - środek do plastyfikowania, i polepszania przyczepności zapraw 
cementowych do podłoży. Stosuje się go jako domieszkę do zapraw, używanych 
przy wykonywaniu faset. 
Dane techniczne: 

Baza emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu 

Ciężar właściwy ok. 1,0 (kg = litr) 

Kolor biały 

Zużycie 2,3-3,0 kg/m2 i każdy cm grubości warstwy 

Magazynowanie przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w zamkniętych pojemnikach 

Produkt posiada Aprobatę Techniczną AT-15-4531/2000 i Ocenę Higieniczną PZH 
1/B-1412/93. 
Zastosowanie: 
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ASOPLAST-MZ rozcieńczyć woda w stosunku 1:3. Tak przygotowaną wodę 
zarobową dolać do mieszaniny cementu i piasku zmieszanego w proporcji 1:3. 
Starannie wymieszać do uzyskania wymaganej konsystencji. Tak przygotowaną 
zaprawę stosować do wykonywania faset, wyrównywania powierzchni pionowych, 
na których będzie wykonywania później warstwa izolacyjna. 

 

2.4. AQUAFIN-1K  
AQUAFIN-1K to sztywna zaprawa mineralna do wykonywania powłok 
hydroizolacyjnych. 
Dane techniczne: 

Baza piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkami polimerowymi 

Opakowanie: worki po 25 kg 

Gęstość przygotowanej 
zaprawy 

1,85 kg/dm3 

Proporcje mieszania 25 kg AQUAFIN-1K na 6,7m3 wody 

Czas mieszania ok. 3 minuty 

Czas aplikacji ok. 60 minut 

Temperatura aplikacji + 5 ºC do + 30ºC 

Składowanie przechowywać do 12 miesięcy w suchym i chłodnym pomieszczeniu  

Zużycie 
1. wilgoć gruntowa 
2. woda bezciśnieniowa 
3. woda ciśnieniowa 

3kg/m2 ok. 1,75mm 
3,5kg/m2 ok. 2,0mm 
4,5kg/m2 ok. 2,5mm 

Przyczepność do podłoża z 
betonu 

  ≥ 0,8 MPa 

Odporność na działanie wody 
o podwyższonej temperaturze 
(+60ºC) określona zmianą 
przyczepności do betonu 

≥ 0,8 

Opór dyfuzyjny dla pary ≤ 0,5 m 

Wodoszczelność  brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,4 MPa 

Mrozoodporność, oceniana 
po 50 cyklach zamrażania i 
rozmrażania w zakresie 
- wyglądu 
- wodoszczelności 

 
 
brak, uszkodzeń 
brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,4 MPa 

Odporność na przebicie 
statyczne, określona 
wodoszczelnością powłoki w 
MPa, po działaniu obciążeń: 
- 5 daN 
- 10 daN 
- 15 daN 
- 20 daN 

 
brak przecieku przy ciśnieniu MPa 
≥ 0,15 
≥ 0,15 
≥ 0,15 
≥ 0,15 

Produkt posiada Aprobatę Techniczną AT-15-3187/2004 i Ocenę Higieniczną 
W/394/91/94. 
Zastosowanie: 
Do wykonywania uszczelnień w rejonie fasety – połączenia powierzchni pionowej 
z poziomą.  

 

2.5. AQUAFIN-2K 
AQUAFIN-2K to dwuskładnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami 
zaprawa uszczelniająca.  
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Dane techniczne: 
Baza AQUAFIN-1K UNIFLEX-B 

 
piasek kwarcowy, cement 
modyfikowany dodatkami 
polimerowymi 

dyspersja tworzyw sztucznych 

Opakowanie worki 25 kg 
worki 6 kg 

pojemnik 8.33 kg 
pojemnik 2 kg 

Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag. 

Gęstość przygotowanej zaprawy 1,5 g/cm3 

Czas mieszania ok. 3 minuty 

Czas aplikacji ok. 60 minut 

Temperatura aplikacji + 5 ºC do + 30ºC 

Składowanie przechowywać do 12 miesięcy w suchym i chłodnym pomieszczeniu  

Zużycie wilgoć gruntowa / woda opadowa nie 
zalegająca 

min. 
3,5kg/m2 ok. 2 mm 

 woda opadowa zalegająca / woda 
ciśnieniowa min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm 

Przyczepność do podłoża z betonu  ≥ 1,3 MPa 

Odporność na działanie wody o 
podwyższonej temperaturze (+60ºC) 
określona zmianą przyczepności do betonu 

≥ 0,7 

Opór dyfuzyjny względem pary ≤ 1,0 m 

Wodoszczelność  brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,8 MPa 

Mrozoodporność, oceniana po 50 cyklach 
zamrażania i rozmrażania w zakresie 
- wyglądu 
- wodoszczelności 
- przyczepności do podłoża z betonu 

 
 
brak, uszkodzeń 
brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,5 MPa 
≥ 0,7 MPa 

Odporność na przebicie statyczne, określona 
wodoszczelnością powłoki w MPa, po 
działaniu obciążeń: 
- 5 daN 
- 10 daN 
- 15 daN 
- 20 daN 

 
 
 
brak przecieku przy ciśnieniu MPa 
≥ 0,5 
≥ 0,5 
≥ 0,5 
≥ 0,5 

Odporność na powstawanie rys podłoża ≥ 0,8 mm 

Odporność na zmęczenie (powłoki z wkładką 
wzmacniającą z taśmy ASO-DICHTBAND-
2000) 

brak pęknięć oraz innych uszkodzeń powierzchni przy badaniu zgodnie z 
instrukcją IT Nr 294, p III 

Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu  ≥ 0,7 MPa 

Wydłużenie względne przy zerwaniu  ≥ 0,25 % 

Zastosowanie: 
− jako klej do mocowania taśm ASO-Dichtband-2000, ASO-Dichtband-2000-S, 
− jako izolacja fragmentów ścian piwnicznych wystających powyżej terenu 

(powyżej izolacji z preparatu COMBIFLEX-C2). 

 

2.6. ASO-Unigrund-K 
Koncentrat ASO-Unigrund-K jest bezrozpuszczalnikowym środkiem gruntującym 
na bazie żywic akrylowych. Polepsza przywieranie następnie nanoszonych powłok 
izolacyjnych, zmniejsza chłonność podłoża, wiąże pył z podłożem, zwiększa 
wytrzymałość podłoża. ASO0Unigrund-K należy rozcieńczać woda w stosunku 
1:4. 
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Dane techniczne: 

Baza modyfikowana dyspersja żywic syntetycznych 

Temp. obróbki +5 ºC do +30ºC 

Gęstość 1,0 g/cm3 

Opakowanie pojemniki 20, 5 i 1 dm3 

Magazynowanie chronić przed mrozem: 
ASO-Unigrund-K - 24 miesiące 

Zużycie ASO-Unigrund-K - 30 do 80 g/m2 

Produkt posiada Aprobatę Techniczną AT-15-4633/2000 i Ocenę Higieniczną PZH 
HK/B/1379/01/99. 
Zastosowanie 
ASO-Unigrund-K służy do gruntowania zapylonych podłoży (betonowych, 
cementowych) pod powłokę izolacyjną z preparatu COMBIFLEX-C2. Może być 
stosowany być zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. 

 

2.7. ASO-Dichtband-2000 S 
ASO-Dichtband-2000 S - elastyczna, paroprzepuszczalna taśma uszczelniająca o 
podwyższonej wytrzymałości, stosowana w celu zachowania ciągłości izolacji w 
rejonie szczelin dylatacyjnych i w narożach.  
 
Dane techniczne: 

Grubość (część środkowa taśmy)  0,48 mm +/-10%  

Szerokość  120,00 mm +/-1,00 mm 
200,00 mm +/-1,00 mm 

Masa powierzchniowa część centralna  290,00 g/m2 +/-10% 

Maksymalne naprężenia przy rozciąganiu części centralnej tasmy, MPa 
- wzdłuż 
- w poprzek 

 
 
≥ 18,0 
≥ 18,0 

Wydłużenie cz. centralnej taśmy przy maksymalnej sile rozciągającej, 
% 
- wzdłuż 
- w poprzek 

 
 
≥ 1000 
≥ 1000 

Wodoszczelność - brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,5 MPa 

Produkt posiada Aprobatę Techniczną AT-15-6614/2005 i Ocenę Higieniczną PZH 
HK/W/0367/01/00. 
Stosowana do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w połączeniu z materiałem 
uszczelniającym COMBIFLEX-C2. 

 

2.8. COMBIDIC-1K 
COMBIDIC-1K to jednoskładnikowa, bitumiczna masa stosowana do klejenia płyt 
drenażowych i ochronnych na izolacjach bitumicznych. 
 
Dane techniczne: 

Baza jednoskładnikowa masa bitumiczna wypełniona polistyrolem 

Kolor czarny 

Gęstość w temperaturze 20ºC 0,6 g/cm3 
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Temperatura obróbki +5ºC do +30ºC 

Temperatura podłoża +5ºC do +30ºC 

Zużycie 1,5 do 2 dm3/m2 

Zastosowanie: 
Stosowana do przyklejania płyt ochronnych ze styropianu lub styroduru do 
wykonanej wcześniej i związanej izolacji z preparatu COMBIFLEX-C2. 

 

2.9. COMBIFLEX-C2 Schutz und Gleitvlies - fizelina  
Fizelina wzmacniająca powłoki uszczelniające z preparatu COMBIFLEX-C2. 
Należy ją wklejać w świeżą warstwę COMBIFLEX-C2. 
Zwiększa wytrzymałość na rozrywanie i posiada zdolność do mostkowania rys. 
Dostarczana w rolkach szerokości 1m i długości 25 lub 100m 

 

2.10. Woda 
Do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża można stosować wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda 
do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 
wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i 
narzędzia: 
− do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, 

szczotki druciane, 
− do przygotowania zaprawy uszczelniającej – mieszadło wolnoobrotowe, 
− do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka, 
− do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, 
− do cięcia taśm i fizeliny – nożyczki, nóż. 

 

4. Transport 
 

4.1. Materiały 
Materiały firmy Schomburg są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i 
workach. Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością 
dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed 
zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić 
przed przemarznięciem. 
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4.2. Woda 
Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy 
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się 
przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych 
lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje 
mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Przygotowanie podło ża 
5.1.1. Mury 
Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, substancji 
zmniejszających przyczepność. Luźne części usunąć przez skuwanie, 
piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiału powinna odbywać się na 
suche lub wilgotne podłoże. 
Mury z cegieł należy wyspoinować zaprawą cementową z dodatkiem preparatu 
ASOPLAST-MZ na równo z licem cegieł. 
W narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonać fasety o 
promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowej z dodatkiem środka ASOPLAST-MZ.  
Chłonne podłoże oraz podłoża poziome (zapylone) gruntować roztworem 
preparatu ASO-Unigrund-K. 
5.1.2. Beton 
Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, substancji 
zmniejszających przyczepność. Luźne części usunąć przez skuwanie, 
piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiału powinna odbywać się na 
suche lub wilgotne podłoże. 
Nierówności, ubytki i zagłębienia należy uzupełnić zaprawą ASOCRET-RN do 
uzyskania gładkiej i równej powierzchni. Aby zaprawa naprawcza w sposób 
właściwy spełniła swą funkcję należy zachować następującą procedurę: 
 Podłoże po oczyszczeniu i odpyleniu zwilżyć, aby w trakcie nakładania 

zaprawy ASOCRET-RN było matowo-wilgotne, 
 zaprawę przygotować, zgodnie z instrukcją techniczną i we właściwych 

proporcjach (tabelka w pkt.2.2.) mieszając z wodą w mieszalniku bądź 
pojemniku przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego, 

 zaprawę nakładać przy pomocy pacy bądź szpachelki warstwami o 
maksymalnej grubości do 20mm. Większe ubytki wypełnić w kilku zabiegach. 
Powierzchnię zatrzeć pacą. 
5.1.3. Tynki 
Oczyścić z pozostałości zmniejszających przyczepność. Miejscowe uszkodzenia 
naprawić jak w pkt.5.1.1. zaprawą cementową z dodatkiem preparatu ASOPLAST-
MZ. 
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5.2. Naroża wewnętrzne, poł ączenia ścian fundamentowych z ławami 
Naroża wewnętrzne i połączenia ścian fundamentowych z ławami należy 
zabezpieczyć przez: 
a) wklejenie taśmy ASO-Dichtband-2000 S 

− w narożach po obu stronach krawędzi nanieść preparat uszczelniający 
AQUAFIN-2K o szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy, 

− ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd,  
− docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem 

uszczelniającym, 
− szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 

10cm (zakłady skleić preparatem AQUAFIN-2K). 
b) wykonanie faset 
Na świeżo nałożonej warstwie zaprawy uszczelniającej AQUAFIN-1K należy 
wykonać fasetę (wyoblenie) o promieniu 4cm z zaprawy ASOCRET-RN lub z 
zaprawy cementowej z dodatkiem ASOPLAST-MZ. Należy korzystać z 
odpowiednio ukształtowanej pacy. Wykonaną fasetę po związaniu materiału 
należy ponownie pokryć zaprawą AQUAFIN-1K. 

 

5.3. Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w ścianach 
 wzdłuż szczeliny dylatacyjnej po obu stronach krawędzi nanieść preparat 

uszczelniający AQUAFIN-2K o szerokości co najmniej 2 cm większej od 
szerokości taśmy, 

 ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd,  
 docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem 

uszczelniającym, 
 szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10 

cm (zakłady skleić preparatem AQUAFIN-2K), 
 przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami 

taśmę ASO-Dichtband-2000 S należy ułożyć w szczelinie w formie litery Ω 
wklejając wg procedury jw. i wciskając dodatkowo we wklęsłość sznur 
polipropylenowy ASO-Vorfüllmateriall o średnicy dostosowanej do szerokości 
szczeliny dylatacyjnej. 

 

5.4. Nakładanie COMBIFLEX-C2 
5.4.1. Przygotowanie preparatu COMBIFLEX-C2 
Składnik B preparatu COMBIFLEX-C2 dodać do składnika A. Mieszać za pomocą 
mieszadła wolnoobrotowego (300obr./min) do uzyskania jednolitej, homogenicznej 
masy. 
5.4.2. Nakładanie preparatu COMBIFLEX-C2 
Masę należy nakładać na podłoże za pomocą pacy zębatej. Następnie wygładzić 
powierzchnię pacą metalową. 
W świeżo nałożony COMBIFLEX-C2 można wkleić fizelinę COMBIFLEX-C2 
Schutz und Gleitvlies w przypadku wykonywania izolacji na zarysowanych, 
spękanych podłożach.  
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5.5. Ochrona powłoki COMBIFLEX-C2 
Powłokę uszczelniającą należy chronić przed promieniowaniem słonecznym i 
uszkodzeniami mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powłokę zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem przez naklejenie płyt ze styropianu lub styroduru przy użyciu 
kleju COMBIDIC-1K.  

 

6. Kontrola jako ści robót 
Należy przeprowadzić badanie materiałów, podłoża i wykonania izolacji wg 
poniższego schematu, a z każdej czynności sporządzić odrębny protokół lub 
dokonać formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.  

 

6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
Materiały: 
− Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować 

należy terminy przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową. 
Podłoża: 
− Należy skontrolować podłoże pod wykonanie uszczelnienia preparatem 

COMBIFLEX-C2 pod kątem zgodności z wymaganiami (czystość, nośność, 
uzupełnienie ubytków). 

 

6.2. Badania w czasie robót 
Badaniu podlegają wszystkie warstwy i elementy: 
− prawidłowość wykonania warstwy gruntującej,  
− prawidłowość wykonania faset i napraw podłoża, 
− prawidłowość wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie układania warstwy 

izolacyjnej należy na bieżąco kontrolować zużycie materiału izolacyjnego. To 
znaczy aplikować jedno opakowanie gotowej mieszanki na wcześniej 
wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża), 

− prawidłowość wklejenia taśm i fizeliny.  

 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót prowadzić zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w 
Katalogu Nakładów Rzeczowych „KNR BC-02-Rozdział 03- pkt.3 zasady 
przedmiarowania”. 
Jednostką obmiarową jest: 
− 1m2 – dla wykonania powłoki uszczelniającej z masy COMBIFLEX-C2 z 

dokładnością od 0,1m2. Z obliczonej powierzchni potrąca się elementy o 
powierzchni większej od 0,25m2, 

− 1m2 – dla wklejonej fizeliny ochronnej, 
− 1m2 – dla wykonanych napraw podłoża zaprawą cementową, 
− 1m2 – dla gruntowania powierzchni, 
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− 1mb – dla wykonanych faset, 
− 1mb – dla wklejonej taśmy uszczelniającej. 

 

8. Odbiór robót 
Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje 
technologiczne wymienione w pkt.6 zostały ocenione pozytywnie. Nie występują 
przecieki.  
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do 
dokumentacji budowy. 

 

9. Podstawy płatno ści  
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonanej 
izolacji, każdy m2 wklejonej fizeliny, każdy metr bieżący faset i wklejonych taśm, 
każdy m2 wykonanych napraw według cen wykonania zaoferowanych przez 
Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 

 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane 

w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach 
drenarskich. 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodnorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru). 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na 
obrzutkę i do tynkowania. 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych. 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
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PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i 
kryteria zgodności. 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: 
Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i 
przygotowanie próbek zapraw do murów. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
B-07.00.00    MINERALNA,  ELASTYCZNA  IZOLACJA   

    WEWNĘTRZNA  I  ZEWNĘTRZNA  POD     

   STAŁE OBCIĄŻENIE  WODĄ –  AQUAFIN®-2K                           
   WRAZ   Z  TAŚMAMI  USZCZELNIAJ ĄCYMI Z  SERII   
   ASO-DICHTBAND-2000-S  

 
Przedstawiony w Specyfikacji Szczegółowej system je st przykładowy.  
Dopuszcza si ę stosowanie materiałów i systemów innych ni ż przedstawione, 
pod warunkiem, że zastosowane systemy s ą równowa żne i zamkni ęte ,  
Parametry techniczne i u żytkowe stosowanych systemów musz ą być  tej samej 
lub wy ższej jako ści.  
 
Kod:    45320000  Roboty izolacyjne        45430000 Pokrywa nie podłóg i ścian 

Spis tre ści 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały 
2.1. AQUAFIN-2K 
2.2. ASO-Unigrund-K 
2.3. ASOPLAST-MZ 
2.4. ASO-Dichtband-2000-S 
2.5. ASO-Dichtband-2000-Ecken 
2.6. ASO-Dichtband-2000-Kreuzung 
2.7. ASO-Dichtband-2000-T-Stück 
2.8. ASO-Vorfüllmateriall – sznur polipropylenowy 
2.9. Woda 

3. Sprzęt 
4. Transport 

4.1. Materiały 
4.2. Kruszywa 
4.3. Woda 

5. Wykonanie robót 
5.1. AQUAFIN-2K 
5.2. ASO-Dichtband-2000-S 

5.3. ASO-Dichtband-2000-Kreuzung 
5.4. ASO-Dichtband-2000-T-Stück 

5.5. ASO-Dichtband-2000-Ecken 
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5.6. Inne elementy 

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2. Badania w czasie robót 

7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawy płatno ści 
10. Przepisy zwi ązane 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru powłoki z dwuskładnikowej, elastycznej, mineralnej 
modyfikowanej polimerami zaprawy AQUAFIN-2K. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
to zbiór: 
 wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych,  
 wymagań dotyczących właściwości materiałów budowlanych, obejmujących w 

szczególności właściwości materiałów,  
 wymagań dotyczących sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w 
poszczególnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji 
projektowej.  

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych (SST) - dokumentów przetargowych i kontraktowych 
przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części jest 
wykonanie izolacji z dwuskładnikowj zaprawy AQUAFIN-2K. Oznacza to, że osoba 
sporządzająca dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wykorzystać niniejsze 
opracowanie w całości lub części, wprowadzić zmiany, uzupełnienia, skreślenia 
lub uściślenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są 
niezbędne do określenia ich standardu i jakości. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i  mające na celu wykonanie:  
izolacji i uszczelnień powierzchni poziomych i pionowych  z mineralnej, 
dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniającej sztywnej AQUAFIN-2K.  
Izolacja ta stanowi ostateczną warstwę wykończeniową lub może być podłożem 
pod wyłożenia ceramiczne, tynki, wylewki cementowe.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami  i oznaczają: 
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 roboty budowlane  - wszystkie czynności związane z wykonaniem prac 
izolacyjnych  zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

 Wykonawca  - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
 wykonanie  - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
 procedura  - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto 

wyko nuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być 
zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

 ustalenia projektowe  - dane opisujące przedmiot i wymagania dla 
określonego obiektu lub opisujące roboty niezbędne do jego wykonania, 

 podło że - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego 
wykonana będzie izolacja, 

 warstwa wyrównawcza  - warstwa wykonana w celu wyeliminowania 
nierówności lub różnic poziomów powierzchni podłoża,  

 warstwa wygładzaj ąca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej 
powierzchni podłoża,  

 szczeliny dylatacyjne - wykonane między dwiema częściami budynku, 
budowli lub między polami podłoża betonowego. Pozwalają na akomodację 
odkształceń lub wzajemnych ruchów poszczególnych części budowli. 

 szczeliny przeciwskurczowe – dzielą większe powierzchnie podkładów 
betonowych na mniejsze pola, w celu wymuszenia powstawania rys 
skurczowych w kontrolowany sposób lub przeniesienia odkształceń 
spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje się w 
posadzkach z zaprawy cementowej i w posadzkach betonowych. Dzielą one 
podkład na pola o powierzchni nie większej niż 36m2, przy długości boku 
prostokąta nie przekraczającej 6m. Na zewnątrz pomieszczeń szczeliny 
dylatacyjne dzielą podłoże na pola nie przekraczają 9m2, przy największej 
długości boku 3m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym są 
wykonywane jako nacięcie o głębokości 1/3 grubości podkładu. 

 taśma uszczelniaj ąca – elastyczna taśma umieszczona między dwiema 
częściami podłoża przedzielonego szczeliną dylatacyjną 
(przeciwskurczową)lub w narożach. Zadaniem taśmy jest uciąglenie izolacji w 
miejscach narażonych na zarysowania. Dostarczana na budowę w rolkach 
oraz w formie gotowych kształtek.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

 

2. Materiały 

 
2.1. AQUAFIN-2K  
AQUAFIN-2K to dwuskładnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana 
polimerami zaprawa uszczelniająca.  
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Dane techniczne: 

Baza AQUAFIN-1K UNIFLEX-B 

 
piasek kwarcowy, cement 
modyfikowany dodatkami 

polimerowymi 
dyspersja tworzyw sztucznych 

Opakowanie worki 25 kg 
worki 6 kg 

pojemnik 8.33 kg 
pojemnik 2 kg 

Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag. 

Gęstość przygotowanej zaprawy 1,5 g/cm3 

Czas mieszania ok. 3 minuty 

Czas aplikacji ok. 60 minut 

Temperatura aplikacji + 5ºC do + 30ºC 

Składowanie: przechowywać do 12 miesięcy w suchym i chłodnym pomieszczeniu  

Zużycie wilgoć gruntowa / woda opadowa 
nie zalegająca 

min. 
3,5kg/m2 ok. 2 mm 

 woda opadowa zalegająca / woda 
ciśnieniowa min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm 

Przyczepność do podłoża z betonu  ≥ 1,3 MPa 

Odporność na działanie wody o 
podwyższonej temperaturze (+60ºC) 
określona zmianą przyczepności do 
betonu 

≥ 0,7 

Opór dyfuzyjny względem pary ≤ 1,0 m 

Wodoszczelność  brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,8 MPa 

Mrozoodporność, oceniana po 50 cyklach 
zamrażania i rozmrażania w zakresie 
- wyglądu 
- wodoszczelności 
- przyczepności do podłoża z betonu 

 
 
brak, uszkodzeń 
brak przecieku przy ciśnieniu ≥ 0,5 MPa 
≥ 0,7 MPa 

Odporność na przebicie statyczne, 
określona wodoszczelnością powłoki w 
MPa, po działaniu obciążeń: 
- 5 daN 
- 10 daN 
- 15 daN 
- 20 daN 

 
brak przecieku przy ciśnieniu MPa 
≥ 0,5 
≥ 0,5 
≥ 0,5 
≥ 0,5 

Odporność na powstawanie rys podłoża ≥ 0,8 mm 

Odporność na zmęczenie (powłoki z 
wkładką wzmacniającą z taśmy ASO-
DICHTBAND-2000) 

brak pęknięć oraz innych uszkodzeń powierzchni przy badaniu zgodnie z 
instrukcją IT Nr 294, p III 

Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu ≥ 0,7 MPa 

Wydłużenie względne przy zerwaniu  ≥ 0,25 % 

Zastosowanie: 
 do uszczelniania zewnętrznych części budynków i budowli w starym i nowym 

budownictwie przeciwko wodzie gruntowej i wodzie naporowej,  
 do wykonywania poziomego uszczelniania w murach, 
 do wykonywania uszczelnień wewnątrz budynków i budowli (typu 

wannowego), 
 do wykonywania uszczelnień stropów garaży podziemnych, zbiorników wody, 

ścieków i nieczystości, budowli hydrotechnicznych, kanałów; 
 do wykonywania uszczelnień pod wyłożeniami z płytek ceramicznych w 

pomieszczeniach wilgotnych o umiarkowanym i dużym obciążeniu, na 
balkonach i zimnych tarasach oraz basenach kąpielowych, 

 jako klej do mocowania taśm ASO-Dichtband-2000, ASO-Dichtband-2000-S 
oraz kształtek ASO-Dichtband-2000-Ecke, ASO-Dichtmanschette-Wand, 
ASO-Dichtmanschette-Boden, ASO-Dichtband-2000-T-Stück, ASO-Dichtband-
2000-Sanitär. 
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2.2. ASO-Unigrund-K 
Koncentrat ASO-Unigrund-K jest bezrozpuszczalnikowym środkiem gruntującym 
na bazie żywic akrylowych. Polepsza przywieranie następnie nanoszonych powłok 
izolacyjnych, zmniejsza chłonność podłoża, wiąże pył z podłożem, zwiększa 
wytrzymałość podłoża. ASO-Unigrund-K należy rozcieńczać woda w stosunku 1:4. 
 
Dane techniczne: 

Baza: modyfikowana dyspersja żywic syntetycznych 

Temp. obróbki + 5 ºC do + 30ºC 

Gęstość 1,0 g/cm3 

Opakowanie: pojemniki 20, 5 i 1 dm3 

Magazynowanie chronić przed mrozem: 
ASO-Unigrund-K - 24 miesiące 

Zużycie ASO-Unigrund-K - 30 do 80 g/m2 

 Produkt posiada Aprobatę Techniczną AT-15-4633/2000 i Ocenę Higieniczną 
PZH HK/B/1379/01/99. 
Zastosowanie 
ASO-Unigrund-K służy do gruntowania zapylonych i/lub chłonnych podłoży 
poziomych i pionowych (betonowych, cementowych, anhydrytowych, płyt gipsowo-
kartonowych, tynków itp) pod powłokę izolacyjną z AQUAFIN-2K. Może być 
stosowany być zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. 

2.3. ASOPLAST-MZ 
ASOPLAST-MZ - środek do plastyfikowania, i polepszania przyczepności zapraw 
cementowych do podłoży. Stosuje się go jako domieszkę do zapraw, używanych 
przy wykonywaniu faset. 
 
Dane techniczne: 

Baza: emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu 

Ciężar właściwy: ok. 1,0 (kg = litr) 

Kolor: biały 

Zużycie 2,3-3,0 kg/m2 i każdy cm grubości warstwy 

Magazynowanie: Przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w zamkniętych 
pojemnikach 

Produkt posiada Aprobatę Techniczną AT-15-4531/2000 i Ocenę Higieniczną PZH 
1/B-1412/93. 
Zastosowanie: 
ASOPLAST-MZ rozcieńczyć woda w stosunku 1:3. Tak przygotowaną wodę 
zarobową dolać do mieszaniny cementu i piasku zmieszanego w proporcji 1:3. 
Starannie wymieszać do uzyskania wymaganej konsystencji. Tak przygotowaną 
zaprawę stosować do wykonywania faset, wyrównywania powierzchni pionowych i 
poziomych, na których będzie wykonywana później warstwa izolacyjna.  

2.4. ASO-Dichtband-2000-S 
ASO-Dichtband-2000-S - elastyczna, paroprzepuszczalna taśma uszczelniająca o 
podwyższonej wytrzymałości, stosowana w celu uciąglenie izolacji w rejonie 
szczelin dylatacyjnych i w narożach. 
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Dane techniczne: 

Grubość (część środkowa taśmy)  0,48 mm +/-10%  

Szerokość  120,00 mm +/-1,00 mm 
200,00 mm +/-1,00 mm 

Masa powierzchniowa część centralna  290,00 g/m2 +/-10% 
Wytrzymałość na rozciąganie części centralnej, MPa 
-wzdłuż 
-w poprzek 

 
≥ 18 
≥ 18 

Wydłużenie  części centralnej taśmy przy maksymalnej sile 
rozciągającej, % 
- wzdłuż 
- w poprzek 

 
 
≥ 1000 
≥ 1000 

Przesiąkliwość wody - brak przecieku  przy braku ciśnieniu ≥ 0,5MPa 

Produkt posiada Aprobatę Techniczną AT-15-6614/2005 i Ocenę Higieniczną PZH 
HK/W/0367/01/00.  
Stosowana w basenach, tarasach, balkonach i pomieszczeniach mokrych do 
uszczelnień dylatacji oraz narożników w połączeniu z materiałem uszczelniającym 
AQUAFIN-2K. 

2.5. ASO-Dichtband-2000-Ecken 
ASO-Dichtband-2000-Ecken - narożnik wewnętrzny lub zewnętrzny z elastycznej, 
paroprzepuszczalnej taśmy uszczelniającej o podwyższonej wytrzymałości, 
stosowany do uszczelniania naroży wewnętrznych i zewnętrznych. 
Parametry materiału są identyczne jak ASO-Dichtband-2000. 
Stosowany w połączeniu z materiałem uszczelniającym AQUAFIN-2K. 

2.6. ASO-Dichtband-2000-Kreuzung 
ASO-Dichtband-2000-Kreuzung – gotowy element z elastycznej, 
paroprzepuszczalnej taśmy uszczelniającej o podwyższonej wytrzymałości, do 
wykonywania uszczelnień szczelin dylatacyjnych przecinających się pod kątem 
prostym.  
Parametry materiału są identyczne jak ASO-Dichtband-2000. 
Stosowany w połączeniu z materiałem uszczelniającym AQUAFIN-2K. 

2.7. ASO-Dichtband-2000-T-Stück 
ASO-Dichtband-2000-T-Stück - łącznik w kształcie litery T dla taśmy ASO-
Dichtband-2000.Pozwala na uciąglenie izolacji w miejscu łączenia się dwóch 
szczelin dylatacyjnych pod kątem prostym.  
(Parametry materiału są identyczne jak ASO-Dichtband-2000). 
Stosowany w połączeniu z materiałem uszczelniającym AQUAFIN-2K. 

2.8. ASO-Vorfüllmateriall – sznur polipropylenowy 
Sznur do wstępnego wypełniania szczelin lub spoin. Zmniejsza zużycie materiału 
uszczelniającego i umożliwia wypełnienie szczelin dylatacyjnych.  
Średnice:  6mm Wielkość opakowania: 1000 mb 
 10mm   350 mb 
 15mm   1000 mb 
 20mm   600 mb 
 30mm   250 mb 
 40mm   2 mb 
 50mm   2 mb 
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 60mm   2 mb 

2.9. Woda 
Do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża można stosować wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda 
do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 
wodę pitną. 
 Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
za wierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i 
narzędzia: 
 do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, 

szczotki druciane, 
 do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło 

wolnoobrotowe, 
 do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka, 
 do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, 
 do cięcia taśmy - nożyczki. 

 

4. Transport 
4.1. Materiały 
Materiały firmy Schomburg są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i 
workach. Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością 
dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed 
zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić 
przed przemarznięciem. 

4.2. Kruszywa 
Kruszywa (piasek) można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami a także nadmiernym zawilgoceniem. 

4.3. Woda 
Wodę (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy 
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się 
przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych 
lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje 
mogące zmienić skład chemiczny wody. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. AQUAFIN-2K 
5.1.1. Przygotowanie podłoża: 
Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, rys, pęknięć, 
substancji zmniejszających przyczepność. Mleczko cementowe i luźne części 
usunąć przez piaskowanie lub hydropiaskowanie. 
Mury z cegieł należy wyspoinować zaprawą cementową z dodatkiem preparatu 
ASOPLAST-MZ na równo z licem cegieł. 
Gniazda żwirowe w betonie oraz wykute do głębokości 2 cm miejsca po ściągach 
szalunkowych uzupełnić zaprawą cementową z dodatkiem preparatu ASOPLAST-
MZ. 
W narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) można wykonać 
fasety o promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowej z dodatkiem środka 
ASOPLAST-MZ lub wkleić taśmy uszczelniające zgodnie z pkt. 5.2-5.4. 
Chłonne podłoże gruntować roztworem preparatu ASO-Unigrund-K. 
Aplikacja materiału powinna odbywać się albo na matowo-wilgotne, albo na 
zagruntowane podłoże. 
5.1.2. Przygotowanie zaprawy AQUAFIN-2K 
AQUAFIN-2K dostarczany jest w postaci proszku w workach i płynnego składnika 
UNIFLEX-B w wiaderku.  
Płynny składnik UNIFLEX-B wlać do czystego naczynia i mieszając stopniowo 
dodawać składnik proszkowy. Mieszanie prowadzić do uzyskania jednolitej masy. 
W zależności od panujących warunków atmosferycznych i chłonności podłoża 
można w celu osiągnięcia odpowiedniej konsystencji dodać czystej wody w ilości 
nie więcej niż 5% tj. 1,67 dm3. Mieszanie prowadzić mieszadłem 
wolnoobrotowym.  
5.1.3. Nakładanie zaprawy AQUAFIN-2K 
Przygotowaną zaprawę nakładać na odpowiednio przygotowane podłoże za 
pomocą sztywnego pędzla lub szczotki. Należy zwrócić uwagę na szczególnie 
dokładne wtarcie pierwszej warstwy zaprawy w podłoże. Następne warstwy (drugą 
ewentualnie trzecią) nakładać po związaniu warstwy poprzedniej. Maksymalnie 
zużycie preparatu AQUAFIN-2K w jednym cyklu roboczym nie może być większe 
niż 2 kg/m2. Pokryte powierzchnie chronić przed bezpośrednim wpływem promieni 
słonecznych, przeciągami, deszczem i mrozem. Należy wykluczyć kontakt 
AQUAFIN-2K z elementami metalowymi wykonanymi z miedzi, cynku i aluminium.  
Pełne obciążenie może nastąpić najwcześniej po 72 godzinach. Przed 
zasypaniem wykopów powłokę izolacyjną osłonić np. płytami ze styropianu w celu 
ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym. Na AQUAFIN-2K nie mogą być 
nanoszone materiały zawierające rozpuszczalniki organiczne. 

5.2. ASO-Dichtband-2000-S 
Naroża - styki posadzek ze ścianami, szczeliny dylatacyjne i połączenia 
powierzchni różno materiałowych należy zabezpieczyć przez wklejenie 
elastycznej, odporną na rozrywanie taśmy ASO-Dichtband-2000-S.  
Wklejenie wykonuje się w następujący sposób: 
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 wzdłuż szczeliny dylatacyjnej, naroża po obu stronach krawędzi nanieść 
preparat uszczelniający AQUAFIN-2K o szerokości co najmniej 2cm większej 
od szerokości taśmy, 

 ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd,  
 docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem 

uszczelniającym, 
 szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 

10cm (zakłady skleić preparatem AQUAFIN-2K, 
 przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami 

taśmę ASO-Dichtband-2000 należy ułożyć w szczelinie w formie litery Ω 
wklejając wg procedury jw. i wciskając dodatkowo we wklęsłość sznur 
polipropylenowy ASO-Vorfüllmateriall o średnicy dostosowanej do szerokości 
szczeliny dylatacyjnej. 

5.3. ASO-Dichtband-2000-Kreuzung 
Wklejać zgodnie z pkt.5.2 w miejscach przecinania szczelin dylatacyjnych pod 
kątem prostym. 

5.4. ASO-Dichtband-2000-T-Stück 
Wklejać zgodnie z pkt.5.2 w miejscach łączenia szczelin dylatacyjnych pod kątem 
prostym. 

5.5. ASO-Dichtband-2000-Ecken 
Wklejać zgodnie z pkt.5.2 w narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych.  

5.6. Inne elementy 
Na uszczelnianych powierzchniach mogą być montowane różne elementy 
konstrukcyjne oraz technologiczne. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
połączenie izolacji z kratkami ściekowymi, przejściami rurowymi, balustradami. 
Zaleca się stosowanie kratek ściekowych wyposażonych fabrycznie w kołnierze 
uszczelniające. Do połączenia wcześniej wykonanej izolacji z preparatu Aquafin-
2K z obudową kratek ściekowych, przejść rurowych, balustrad stosować 
elastyczną, dwuskładnikową masę uszczelniającą ASOFLEX-SDM.  

 

6. Kontrola jako ści robót 
Należy przeprowadzić badanie materiałów, podłoża i wykonania warstw wg 
poniższego schematu, a z każdej czynności sporządzić odrębny protokół lub 
dokonać formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.  
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót. 
Materiały: 
Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować 
należy terminy przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową. 
Podłoża: 
Należy skontrolować podłoże pod wykonanie uszczelnienia preparatami 
AQUAFIN-2K pod kątem zgodności z wymaganiami (rysy, kawerny, nośność, 
wielkości pól dylatacyjnych) 
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Należy stwierdzić poprawność warunków wodnych powierzchni przeznaczonych 
do izolacji 

6.2. Badania w czasie robót 
Badaniu podlegają wszystkie warstwy i elementy: 
 Prawidłowość wykonania warstwy sczepnej  
 Prawidłowość wykonania pierwszej warstwy 
 Prawidłowość wklejenia elementów uszczelniających w krawędziach, 

narożach i szczelinach 
 Prawidłowość wykonania drugiej (i kolejnych warstw) 
 Dokładność wklejenia detali i elementów innych: przepustów rurowych, przejść 

instalacyjnych, wyposażenia, kratek ściekowych itp.  

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest: 
− 1m2 - dla wykonania powłoki uszczelniającej z zaprawy AQUAFIN-1Kz 

dokładnością od 0,1m2. Z obliczonej powierzchni potrąca się elementów 
większe od 0,25m2. 

− 1mb - dla wklejenia taśm uszczelniających ASO-Dichtband-2000-S z 
dokładnością do 0,1m 

− 1szt. - dla wklejenia elementów uszczelniających naroża oraz połączenia 
krzyżowe i T-kształtne. 

 

8. Odbiór robót 
Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje 
technologiczne wymienione w pkt. 6 zostały ocenione pozytywnie. 
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do 
dokumentacji odbiorowej budowy, której elementem było wykonanie warstwy 
uszczelniającej. 

 

9. Podstawy płatno ści  
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonanej 
izolacji, każdy metr bieżący faset i wklejonych taśm, każdy m2 wykonanych 
napraw oraz każdą sztukę wklejonych kształtek według cen wykonania 
zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 

 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: 

Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
B-08.00.00              PODŁOGI  I  POSADZKI   
 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru posadzek. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie 
przetargowym. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
 
2. Materiały. 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z 
rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)                                              , 

 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy 
przedmiotowe, 
a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 



Stacja uzdatniania wody w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK  w Białymstoku   
   SBP  „PROJEKT” w   BAŁYMSTOKU 

15-427 Białystok, ul. Lipowa 4 

 

 90

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5mm, piasek średnioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  
 
2.4. Materiały izolacji cieplnej. 
 Płyty ekstradowanej pianki  polistyrenowej o parametrach: 
 - moduł sprężystości 20,00N/mm2, 
 - grubość 5 cm 
 
3.   Sprzęt. 
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4.  Transport. 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 
przesunięciem, uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 
5. Wykonanie robót.  
 
5.1. Podłoże pod posadzki. 

 
Podłoże pod posadzki powinno być stabilne, wolne od kurzu i zanieczyszczeń 
i suche, gładkie , bez spękań i ubytków . Musi stanowić równą płaszczyznę lub 
pochyłą zgodnie z projektowanymi spadkami podłóg. 
Podłoże po rozebranych okładzinach musi być oczyszczone z pozostałości 
materiałów starych posadzek i kleju. Należy je oczyścić przez szlifowanie lub 
frezowanie, uzupełnić ubytki. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w 
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych 
niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 
pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 

 
5.2. Ogólne zasady wykonywania posadzki z płytek ceramicznych. 

 
Przy wykonywaniu posadek z płytek ceramicznych należy stosować się do 
ogólnych zasad wykonania okładzin z płytek ceramicznych. 
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 ° równomiernie pokrywaj ąc całą powierzchnię podłoża. 
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 podłożu ok. l-2cm, ustawić w żądanej pozycji i docisnąć 



Stacja uzdatniania wody w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK  w Białymstoku   
   SBP  „PROJEKT” w   BAŁYMSTOKU 

15-427 Białystok, ul. Lipowa 4 

 

 91

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 meniskj 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. 

 
5.3.  Kryteria oceny jakości i odbioru. 

 
* sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,  
* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
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 określonejej 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. 
Jeżeli choć jeden wynik badania jest negatywny okładzina lub wykładzina nie 
będzie przyjęta.  
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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 okładzinę Wykonawca zobowiązany jest 
nieodpłatnie usunąć i wykonać ponownie. 

 
 
5.3. Ogólne zasady wykonania posadzek betonowych. 
 

* Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- 
lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i betonu B20. 
* Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić 
rodzaj  konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy i betonu, wielkość 
spadków  rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych i sposób zbojenia posadzek. 
* Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać 
wytrzymałość nie niższą niż: 
   - przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie - 16 MPa,  
   - przy pozostałych posadzkach - 10 MPa.                                                           
* W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 

- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych 
elementów   budynku, 

   - dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,          
   - przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym 
powierzchnia  pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 
przy posadzkach z  zaprawy cementowej,   25 m2 przy posadzkach 
dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach 
jednowarstwowych. 

 * Zbrojenie posadzek betonowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją
 projektową oraz wszelkimi zasadami wykonywania zbrojenia betonu. 
 
5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych.               
 

Sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoża należy przyjąć wg 
dokumentacji projektowej i warunków zastosowanego systemu. 

 
6. Kontrola jako ści. 
 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta   
       przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na  
       opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
       Sprawdzenie cech zewnętrznych dostarczonych płyt kamiennych – kształt,  
       wymiary, wygląd zewnętrzny, widoczne wady i uszkodzenia. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie   
       odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również   
       materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania  
       robót . 
       Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji i okładzin wg  
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       p. 5 niniejszej SST. 
 
7. Obmiar robót. 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni ułożonej posadzki i 1mb ułożonego 
cokołu. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. Odbiór robót. 
 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją   
       projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z   
       wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności   
       materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta -   
       powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie   
       odpowiadają wymaganiom technicznym. 
       Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie   
       gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane   
      do dziennika budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
       - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo kosztorysową przez  
         porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i stwierdzeniem   
         wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiaru posadzki, 
       - sprawdzenie jakości użytych materiałów, 
       - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę   
         wzrokową, 
       - sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie   
         należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
       - sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych;   
         badania prostoliniowości i  pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm,  

a szerokości spoin - za pomocą  szczelinomierza lub suwmiarki. 
       - sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych;   
         badanie należy wykonać przez oględziny. 
 
 
9. Podstawa płatno ści. 
 
Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 podłoża betonowego, m2 powierzchni ułożonej 
posadzki i 1mb ułożonego cokołu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie podłoża,  
dostarczenie materiałów i sprzętu,  
wykonanie posadki, 
oczyszczenie posadzek po wykonanych robotach  
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uporządkowanie  stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy zwi ązane. 
 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
                                cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100        Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okr< 
PN-74/B-30175        Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002     Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i   
                                Heterogeniczne pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
B.09.00.00       ROBOTY  BETONOWE  l  ŻELBETOWE  
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji betonowych i 
żelbetowych związanych z niniejszym tematem. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w 
odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST  
 
Konstrukcje betonowe   -  konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z 

zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami 
stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla 
konstrukcji żelbetowych. 

 
Konstrukcje żelbetowe   -  konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami  

Stalowymi współpracującymi z betonem w ilości nie 
mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla 
konstrukcji żelbetowych. 

 
Beton zwykły            -  beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z    

cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych domieszek chemicznych. 

 
Mieszanka betonowa    -  mieszanina wszystkich składników przed  

związaniem betonu. 
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Beton towarowy -    mieszanka betonowa wykonana i dostarczona  

przez wytwórcę zewnętrznego. 
 

Zaczyn cementowy  -  mieszanina cementu i wody. 
 

Zaprawa -    mieszanina cementu, wody, składników  
mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka 
kwadratowego 2 mm. 

 
w/c  -     wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do  

cementu w zaczynie cementowym. 
 
Rusztowania montażowe - pomocnicze budowle służące do przenoszenia  

obciążeń od konstrukcji montowanej z gotowych 
elementów lub wykonywanej na miejscu. 

 
Rusztowania robocze -   pomocnicze budowle służące do przenoszenia  

ciężaru ludzi l sprzętu. 
 

Deskowania  -   pomocnicze budowle służące do formownia  
elementów betonowych wykonywanych na miejscu. 

 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające 
warunki określone w: 
* Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z  
  2003 r., Nr 207, póz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
* Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004  
   r., Nr 92,póz.881), 
*Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z  
  2002 r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami). 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu 
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na 
podstawie tych ustaw. 
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Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, 
PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych. 

 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.2.1.1. Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. 
bez dodatków wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących 
klasach wytrzymałościowych: 
• klasa 32,5 - do betonu klasy B25,                                       • 
• klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wyższej, 
• klasa 52,5 - do betonu klasy B 30 i wyższej. 
 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, 
PN-S-10040:1999 oraz warunków technicznych. 
 
c) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być 
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
• oznaczenie, 
• nazwa wytwórni i miejscowości, 
• masa worka z cementem, 
• data wysyłki, 
• termin trwałości cementu. 
 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości 
(atest) wraz z wynikami badań. 
 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu: 
 
• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg 
normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 
• Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z 
wynikami badań Cementowni można ograniczyć i wykonać tylko badania 
podstawowe. 
• Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca 
się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN196-3.-1996, 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie dających się rozgnieść 
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w palcach i nie rozpadających się w wodzie). 
 
W przypadku gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, 
cement nie może być użyty do betonu. 
 
g) Warunki magazynowania i okres składowania: 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
• dla cementu pakowanego (workowanego): 
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami), 
- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu 
i ścianach). 
• dla cementu luzem: 
- magazyny  specjalne  (zbiorniki stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe 
przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu 
luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia 
pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 
 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie : 
1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach 
otwartych, 
2) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę 
- w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
2.2.1.2. Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych 
i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej 
jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy 
składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób aby nie 
ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie 
wszystkich potrzebnych badań i testów, i nie zakłócały rytmu budowy. 
 
2.2.1.2.1. Kruszywo grube. 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania 
normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii 
kruszywa wyników jego pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników 
badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez Inżyniera. 
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania 
niepełne obejmujące: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
- oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,  
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(PN-EN 933-4:2001), 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa 
z wymaganiami wg PN-86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po 
jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji 
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-
06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu. 
 
2.2.1.2.2. Kruszywo drobne. 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania 
norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 
obejmującym: 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- oznaczenie składu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
- oznaczenie zawartości grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48. 
Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 i wyższe 
wykonywać należy z kruszywa o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, 
podczas projektowania składu mieszanki betonowej. 
Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu 
mieszczącym się w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku wyników 
badań pełnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania 
specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy 
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-
EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
 
2.2.1.3. Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-
88/B-32250. 
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga 
przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 
W przypadku poboru wody z innego źródła, należy przeprowadzić bieżącą 
kontrole zgodnie z wyżej wymienioną normą. 
 
2.2.1.4. Domieszki do betonów 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 
934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko 
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli 
skutków ubocznych takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie 
nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ 
domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. 
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Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu 
upłynniającym, napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub 
opóźniającym wiązanie. 
Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczną 
wydaną przez IBDiM do ich stosowania w budownictwie obiektów mostowych 
(inżynieryjnych). 
Domieszki posiadające tylko Aprobatę 1TB mogą być stosowane jedynie za 
zgodą Inżyniera. 
 
2.2.2. Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować 
mieszankę betonową wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub 
mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni tzw. „beton towarowy". 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-
10040:1999, PN-88/-06250 lub PN-ENY 206-1 oraz warunków technicznych. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury 
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i 
zatwierdzonej przez Inżyniera. Wykonawca musi posiadać własne 
laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium. 
 
2.2.3. Stal zbrojeniowa 
 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-
10040:1999, PN-91/S-10042 oraz warunków technicznych, a ponadto norm: 
PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 
6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu 
hutniczego dołączonego przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być 
zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej 
przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w 
przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy 
dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne 
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego 
tzw. wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. 
Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 
1,5 mm. 
 
 
2.2.4. Materiały spawalnicze 
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której 
wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy: PN-91 /M-
69430. 
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2.2.5. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu 
lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się 
stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
 
2.2.6. Deskowania 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z 
wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto: 
- drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-
95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 
- sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001,  
PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001, 
- gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN-84/M-81000, 
- deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
- do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy 
stosować środki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu 
zastosowań. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem 
warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką 
betonową. 
 
2.2.7. Rusztowania 
 
Do wykonania rusztowań należy stosować materiały zgodnie z SST dotyczącą 
wykonania rusztowań. 

 
 
3. SPRZĘT 
 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą 
być wykonywane  ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
 
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
1) do przygotowania mieszanki betonowej: 
- betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem 
  legalizacji, 
- odpowiednio przeszkoloną obsługą. 
 
2) do wykonania deskowań: 
- sprzętem ciesielskim, 
- samochodem skrzyniowym, 
- żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 
 
3) do przygotowania zbrojenia: 
- giętarkami, 
- nożycami, 
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- prostowarkami, 
- innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami. 
 
4) do układania mieszanki betonowej: 
- pojemnikami do betonu, 
- pompami do betonu, 
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
- wibratorami przyczepnymi, 
- łatami wibracyjnymi, 
- zacieraczkami do betonu. 
 
5) do obróbki i pielęgnacji betonu: 
- szlifierkami do betonu. 
 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 
spełnić wymagania techniczne w zakresie BHP. 

 
 
4. TRANSPORT 
 

 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów 
o ruchu drogowym. 

 
4.1. Transport składników mieszanki betonowej 
 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo 
przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
 Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco i na własny koszt. 

 
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
 

 Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami 
samochodowymi. Ilość samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić 
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, 
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy  w przypadku awarii 
samochodu.  
W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana 
konsystencji i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy 
od wartości podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco i na własny koszt. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-
10042:1991, PN-88/-06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz 
warunkami technicznymi. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji „Projekt organizacji robót" 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, uwzględniając 
planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan 
przeprowadzanych badań. 

 
5.2. Zakres wykonania robót 
 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić 
zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera 
„Dokumentacją technologiczną". 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, 
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

 
5.2.1. Wykonanie deskowań 
 

Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów 
deskowań uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury 
zewnętrznej. 
Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem 
warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. 
Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie 
niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie 
większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do 
zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i 
pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy 
metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw 
sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian 
z dnem deskowania. 
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy 
tworzące fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju 
poprzecznego elementów konstrukcji. 
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o 
wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, 
szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie fazowania wykonywać również 
wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy 
przeprowadzić w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę 
rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inżynier. 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego 
przekazywania sił. Po zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z 
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betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie 
mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni 
deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, 
gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych 
projektem należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

 
5.2.2. Rusztowania 
 

Rusztowania należy wykonywać zgodnie z SST dotyczącą wykonania 
rusztowań. 

 
5.2.3.  Przygotowanie zbrojenia 
 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z 
zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone 
tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi 
zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal 
tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża 
się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie 
słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna 
przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy 
prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Ciecie przeprowadza się przy pomocy 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji 
projektowej z równoczesnym zachowaniem postanowień normy  
PN-91/S-10042. 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą 
PN-91/S-10042. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

 
5.2.4. Montaż zbrojenia 
 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 
bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu 
zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż 
zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 
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Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości 
równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a 
szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na 
wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą 
podkładek plastykowych pierścieniowych. 
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na 
zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów   powinny być 
połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż 
wyżarzonym drutem wiązałkowym: 
- przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm 
- przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm 
 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie 
prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i normą PN-91/S-10042. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na 
odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 
 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania 
i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający 
odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim 
drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od 
krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 

 
5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 
 

5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny 
być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie 
zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz 
obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
 
5.2.5.2. Zagęszczenie betonu 
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie 
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio 
przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w dokumentacji 
technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być 
uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 
starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym 
przez: 
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- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu 
oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo 
też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin 
lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, 
konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 

 
5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
          betonu 
 

5.2.6.1. Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
+5°C, zachowuj ąc warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -
5oC, jednak wymaga to zgody Inżyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika 
Budowy. 
Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20°C, w 
chwili układania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła 
w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa. 
 
5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób 
postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest 
przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 
 
5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony 
przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości  15 MPa  powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana 
konstrukcja. 



Stacja uzdatniania wody w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK  w Białymstoku   
   SBP  „PROJEKT” w   BAŁYMSTOKU 

15-427 Białystok, ul. Lipowa 4 

 

 107

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia 
betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na 
odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 
5.2.7.  Pielęgnacja betonu 
 

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy 
PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą 
PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Wymagania ogólne 
 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na 
sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli", 
obejmującego między innymi podział obiektu na części podlegające osobnej 
ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, częstotliwości 
badań, sposobu i ilość pobierania próbek. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli", który 
podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika 
Budowy. 

 
6.2. Zakres kontroli i badań 
 
6.2.1. Deskowania 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być 
dokonana przez Inżyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S- 
10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 

• sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed 
zastosowaniem, 

• sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
• sprawdzeniu stateczności deskowania, 
• sprawdzeniu szczelności deskowania, 
• sprawdzeniu czystości deskowania, 
• sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
• sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
• sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
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• sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
• sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 
• Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 

 
6.2.2.  Rusztowania 

Rusztowania należy kontrolować zgodnie z SST dotyczącą wykonania 
rusztowań. 

 
6.2.3.  Zbrojenie 

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana 
przez Inżyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a 
także niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone 
normy. 

 
6.2.4. Składniki mieszanki betonowej 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i 
niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, 
zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien 
umożliwić udział w badaniach Inżynierowi. 
Należy opracować „Plan kontroli" jakości betonu uwzględniający badanie 
składników mieszanki betonowej, dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W „Planie kontroli" powinny być uwzględnione badania 
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, 
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych materiałów, a wymagane przez Inżyniera. 
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać 
próbki.  
Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli" jakości 
betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

 
6.2.5. Mieszanka betonowa 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i 
niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, 
zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien 
umożliwić udział w badaniach Inżynierowi. 
Należy opracować „Plan kontroli" jakości betonu dostosowany do wymagań 
technologii produkcji. W „Planie kontroli" powinny być uwzględnione badania 
przewidziane normami PN-S-10040;1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, 
oraz ewentualne inne konieczne   do   potwierdzenia   prawidłowości   
zastosowanych   zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera. 
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W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość 
pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli" jakości betonu, 
który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne postanowieniami 
normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 

 
6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-
S-10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

 
6.2.7. Pielęgnacja betonu 

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 
oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

 
6.2.8. Beton 
 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i 
niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, 
zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien 
umożliwić udział w badaniach Inżynierowi. 
Należy opracować „Plan kontroli" jakości betonu dostosowany do wymagań 
technologii produkcji. W „Planie kontroli" powinny być uwzględnione badania 
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, 
oraz ewentualne inne konieczne   do   potwierdzenia   prawidłowości   
zastosowanych   zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera. 
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych 
próbek powinna być określona w „Planie kontroli" jakości betonu, który 
podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy  
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 

 
6.2.9.  Kontrola wykończenia powierzchni betonu 

Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona 
norma. 

 
6.2.10. Kontrola sprzętu 

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 

• kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
• sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 
• sprawdzeniu betoniarki, 
• sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
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• sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
• sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 
• sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu, 

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena 
poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika 
Budowy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST  
Jednostką obmiarowąjest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji 
betonowych i żelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w 
terenie. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST . 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 
dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 
niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub 
żelbetowej zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną 
jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań 
laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
• dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 
• prace pomiarowe i przygotowawcze, 
• wykonanie „Projektu technologii betonowania", 
• wykonanie „Planu kontroli" materiałów i robót, 
• wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania", 
• oczyszczenie podłoża, 
• wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
• pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 
• oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, 
• przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia, 
• montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem 
  odpowiednich otulin, 
• oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki   
  betonowej, 
• przygotowanie mieszanki betonowej, 
• ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, 
  zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem   
  powierzchni, 
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• pielęgnację betonu, 
• rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
• usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
• oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
• wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 
  wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez Inżyniera. 
Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy: 
1. PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

sprężone. Wymagania i badania. 
2. PN-88/B-06250   Beton zwykły. 
3. PN-EN V 206-1:2002  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność. 
4. PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 

5. PN-EN 197-2:2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
6. PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania 

i stałości objętości. 
7. PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu. 
8. PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
9. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych. 
10. PN-91/B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

reaktywności alkaicznej. 
11. PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu 

ziarnowego. 
12. PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 

Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewu. 

13. PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu 
ziarn. 

14. PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 
Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn. 

15. PN-78/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń obcych. 

16. PN-88/B-06714/48  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń w postaci gliny. 

17. PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
pyłów mineralnych. 

18. PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
19. PN-EN 1925:2001  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie 

współczynnika nasiąkliwości kapilarnej. 
20. PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
21. PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 

Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, 
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zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
22. PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 

Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i 
ocena zgodności. 

23. PN-91/S-10042   Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 
sprężone. Projektowanie. 

24. PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
25. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe  

wymagania stosowane w kraju. 
26. PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
27. PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 
28. PN-89/H-84023.06  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia 

betonu. 
29. PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
30. PN-91/M-69430  Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania 

i napawania. Ogólne wymagania i badania. 
31. PN-92/D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

Wspólne wymagania i badania. 
32. PN-91/D-95018  Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. 

Wspólne wymagania i badania. 
33. PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
34. PN-72/D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
35. PN-63/B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
36. PN-EN 313-1:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. 

Część 1: Klasyfikacja. 
37. PN-EN 313-2:2001  Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. 

Część 1: Terminologia. 
38. PN-EN 636-3:2001  Sklejka. Wymagania techniczne. 

Część 3: Wymagania dla sklejki użytkowanej w 
warunkach zewnętrznych. 

39. PN-84/M-81000  Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
40. PN-93/S-10080   Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane 
 
10.2. Inne dokumenty: 
1.   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,  

Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
2.   Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr  

92, poz. 881), 
3.   Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r.,  

Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami), 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
B-10.00.00               ELEMENTY  OTWOROWE  -  DRZWI   
      
 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru stolarki, ślusarki drzwiowej i okiennej. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu drzwi stalowych oraz 
stolarki drzwiowej i okiennej. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. Materiały. 
 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i 
powłokami malarskimi. 

 
2.1. Drewno. 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz 
półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym. (wg dokumentacji z 
klejonego drewna mahoniowego) 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna 
zawierać się w granicach 10-16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie 
powinny być większe niż podano poniżej. 

 
Różnice wymiarów w mm okien drzwi 

 
wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m                                     5  5 
powyżej 1m                                                             5  5 
różnica długości przeciwległych elementów   do 1 m        1  1 
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ościeżnicy mierzona w świetle               powyżej 1m    2  2 
skrzydło we wrębie                                            szerokość do 1 m     1 

powyżej 1m                    2 
wysokość powyżej 1m   2 

 
różnica długości przekątnych do 1 m                                      2 
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m                                  3  3 
 

powyżej 2 m                             3  3 
przekroje szerokość do 50 mm                                           1 

powyżej 50 mm                        2 
elementów grubość do 40 mm                                              1 

powyżej 40 mm                                     2 
grubość skrzydła                                                          1 
 
2.2. Okucia budowlane. 

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia   
          Zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w   
          przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w   
          świadectwie ITB dopuszczającym stosowania wyroby stolarki  
          budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona    
          norma. 
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi   
          powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed   
          ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową,   
         chromianową przeciwrdzewną. 

 2.2.4. Okucia obwiedniowe zapewniające otwieranie okien z poziomu podłogi. 
 2.2.5. Zamki drzwiowe z atestowaną wkładką wielozapadkową, klasy C. 
 2.2.6. Skrzydła drzwiowe wyposażone w samozamykacze. 
 
2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. 

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed   
          Korozją biologiczna. Należy impregnować: 

- elementy drzwi, 
- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z   
          wytycznymi stosowania środków ochrony drewna podanymi w   
          świadectwach ITB.  
2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie  
          mogą zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć   
          pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia   
          powierzchni zewnętrznych elementów stolarki budowlanej   
          narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych –  
          nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od   
          strony pomieszczenia. 

 
2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich. 

2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost   
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          Naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.   
2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy   
          podać rodzaj środka użytego do gruntowania. 

 
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej. 

       Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 
- do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb   
  Chemoutwardzalnych szybkoschnących wg. BN-71/6113-46 
- do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe  
  wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego stosowania  
  wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego   
  stosowania wg. BN-76/6115-38. 

 
2.6. Szkło                                                                        
        Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN-78/B-13050. 
  Okna szklone pakietem jednokomorowym, termoizolacyjnym  

 o wsp. U=1.1 W/m2K. 
 
2.7. Drzwi p.pożarowe EI 60. 
  
2.7.1.  Drzwi przeciwpożarowe EI 60 (wydzielenia p.poż. pomieszczeń „Węzła 

cieplnego”, piwnicy) – skrzydła płytowe płaskie, pełne, typowe [rama z klejonki 
drewna iglastego; wypełnienie płytami wiórowymi ognioodpornymi ułożonymi 
warstwowo; poszycie z płyty HDF] – wzór: EI 60 (PORTA), w kolorze: 
„popielatym (RAL 7047)”, z systemową ościeżnicą metalową, lakierowaną  
w kolorze skrzydeł drzwiowych – wg wykazu stolarki i dyspozycji na rys. 
Szerokość użytkowa w świetle – co najmniej: 900x2000 mm.  
Drzwi wyposażyć: w samozamykacze [szynowe; regulacja siły oporu/naciągu; 
do drzwi wewnętrznych] – np. GEZE TS1500G, a także obustronnie w klamki  
i zamki z wielozapadkową, atestowaną wkładką klasy C, uszczelki tłumiące. 

2.7.2. Istniejące 2. nowe okna w piwnicy [z profili PVC], wyposażyć w listwy 
wentylacyjnej (aeromaty higrosterowalne), zapewniające stałą grawitacyjną 
wymianę powietrza. 

 
 
2.8. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i 
równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie 
mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. 

 
 
3.  Sprzęt. 
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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4. Transport. 
 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie 
zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości 
przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 

 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania   
ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku 
występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w  
         ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

 
 

 
Wymiary  zewn ętrzne (cm) 

  
Liczba 

punktów 
zamocowa ń 

 
Rozmieszczenie punktów 

zamocowa ń 

 

wysoko ść szeroko ść  w nadpro żu i progu na stojaku 
1 2 3 4 5 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 10 po 2 po 3 

 
 
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie   
          Drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie parapetów 

* Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu 
  okien.  

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej.   
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* Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót   
   murowych wg SST S-01.00.00. 

           * Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.   
             Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony 
             muru.        
          * Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym  
             dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

* Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w   
   pionie i poziomie;  
* Po zmontowaniu drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 
 

 
Miejsca luzów 

Wielko ść luzu i odchyłek  

 okien drzwi 
1 2 3 

Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 
 
 
5.3. Powłoki malarskie. 
 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów 
pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać 
substancji szkodliwych dla zdrowia.  
Zastosowane powłoki laminowane. 

 
 
6.  Kontrola jako ści. 
 
6.1. Zasady kontroli jakości  

powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki j 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (z elementami   
  dostarczonymi do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów   
  konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich  
  funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
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7. Obmiar robót. 
 

Jednostką obmiarową robót jest: m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 
 
8. Odbiór robót. 
 

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 5. 

 
 
9. Podstawa płatno ści. 
 
           Płatność. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt. 
7. Cena obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i   
  ewentualnym obi  ciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 
 
10. Przepisy zwi ązane. 
 
PN-B-l 0085:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180      Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050      Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000      Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97      Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25       Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32       Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002   Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002   Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46      Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998   Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego  

B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 
B-11.00.00            RUSZTOWANIA         
 
 
1.       Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczącej wykonania i odbioru rusztowań. 

 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie i demontaż rusztowań. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
 
2.   Materiały. 
 
3.  Sprzęt. 

 
Do wykonania i montażu rusztowań może być użyty dowolny sprzęt 
zapewniający właściwy montaż. 

 
4. Transport . 

 
Elementy rusztowań mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą 
stateczności. 

 
5. Wykonanie robót. 

 
Rusztowania powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta 
albo projektem indywidualnym.  
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5.1. Wymagania ogólne  
Powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów 
poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami 
konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów 
pod względem bezpieczeństwa.  
 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane 
zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym.  
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy 
ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia.  
 
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez 
kierownika budowy lub uprawnioną osobę.  
 
Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona 
tablica określająca:  
  1)  wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z   
       podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;    
  2)  dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub   
       ruchomego podestu roboczego. 
 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane 
zgodnie z przeznaczeniem. 
 
Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony 
komunikacyjne.  
 
Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu 
komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między 
pionami nie większa niż 40 m. 
 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:  
1) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób   
      wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości   
     materiałów;  
2) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;  
3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk   
      pracy;  
4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej 

nadmiernego wysiłku; 
  5)  posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2;  
  6)  posiadać piony komunikacyjne.  
 
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, 
ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych.  
 
Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej 
należy określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.  
Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być 
mniejsza niż 2,5 kN.  
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Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię 
kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m 
ponad tą linią.  
W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować 
balustrady, od strony tej ściany.  
Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych 
do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN.  
 
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać 
instalację piorunochronną.  
 
Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody 
właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych 
przez nie środków bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa powinny być 
określone w projekcie organizacji ruchu.  
Rusztowania, powinny posiadać co najmniej:  
- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;  
- zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz   
  uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania.  
 
Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w 
miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, oprócz wymagań określonych 
wcześniej, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
 
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad 
zabezpieczających. 
 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do 
stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.  
 
Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić 
strefę niebezpieczną. 
 
Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest 
dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstępów między 
stanowiskami pracy.  
 
Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie 
wynikają z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc 
pomostu, na którym roboty są wykonywane.  
 
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów 
roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą 
niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w 
liniach napowietrznych powinno być wyłączone.  
 
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych 
są zabronione:   
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jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą 
widoczność;   
w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;  
w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s.  
 
Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych 
podestów roboczych po zakończeniu pracy jest zabronione.  
 
Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów 
roboczych jest zabronione.  
 
Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest 
dozwolone, jeżeli pomost znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu 
przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpieczenia, 
zgodnie z instrukcją producenta.  
 
Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać 
jednocześnie więcej osób, niż przewiduje instrukcja producenta.  
 
Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, 
gromadzenie wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego 
podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez 
osoby znajdujące się na podeście jest zabronione.  
 
Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz 
przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione.  
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo 
sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym 
wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, 
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach 
roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w 
miesiącu.  
 
W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na 
ruchomym podeście roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do 
najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem.  
 
W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, 
znajdujący się w górze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić 
za pomocą ręcznego urządzenia.  
 
Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w 
ich najniższym położeniu.  
Droga przemieszczania rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana, 
utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie może przekraczać 1%.  
 
Rusztowania przejezdne powinny być zabezpieczone co najmniej w dwóch 
miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem.  
 



Stacja uzdatniania wody w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK  w Białymstoku   
   SBP  „PROJEKT” w   BAŁYMSTOKU 

15-427 Białystok, ul. Lipowa 4 

 

 123

Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na 
nich ludzie, jest zabronione 

 
 
6.   Kontrola jako ści. 
 

Zgodnie z punktem 5 niniejszej SST. 
 
 
7. Obmiar robót. 
 

Nie dotyczy. 
 
8.  Odbiór robót. 

Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w 
protokole odbioru technicznego.  
Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania 
określa w szczególności 
  1)  użytkownika rusztowania;  
  2)  przeznaczenie rusztowania;  
  3)  wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo  
       nazwy oraz numeru telefonu;  
  4)  dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;  
  5)  datę przekazania rusztowania do użytkowania;  
  6)  oporność uziomu;  
  7)  terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 

 
 
9.  Podstawa płatno ści. 
 
Prace związane z montażem i demontażem potrzebnych rusztowań nie będą 
rozliczane oddzielnie. 
Ustawienie, rozebranie i praca rusztowań powinny być wliczone do wartości robót, 
które będą wykonywane z rusztowań. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

B-12.00.00            STUDNIE  Z  KRĘGÓW  BETONOWYCH         

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem studni 

chłonnych z kręgów betonowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 

opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem studni chłonnych, które stosuje się w terenie 

równinnym, gdy istnieją trudności odprowadzenia wody rowami, a pod wierzchnią 

nieprzepuszczalną lub częściowo przepuszczalną warstwą gruntu znajduje się grunt 

przepuszczalny o dostatecznej chłonności. 

 Studnie chłonne wykonuje się jako gruntowe (wykop jamisty ze skarpami), z 

kręgów betonowych lub żelbetowych, a także z muru klinkierowego, wiercone, 

wiercono-kopane i inne. 

 Wymiary studni należy określić obliczeniowo lub doświadczalnie, przy 

uwzględnieniu jej zdolności chłonnej, w założeniu przejęcia przez nią określonej 

objętości dopływającej wody. Zwykle studnie gruntowe mają przekrój kwadratowy lub 

prostokątny o wymiarach dna np. 1,0 x 1,0 m; 1,0 x 2,0 m lub 2,0 x 2,0 m, a studnie z 

kręgów  betonowych średnicę od  0,8 m do 1,5 m. 

 Studnię chłonną wypełnia się filtrem z przepuszczalnych warstw kruszyw od 

gruboziarnistych (z tłucznia i żwirów) położonych u spodu do drobnoziarnistych (z 
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piasku) położonych u góry. Górną warstwę piasku okresowo wymienia się, po jej 

zamuleniu, ręcznie lub mechanicznie. 

 Niniejsze OST dotyczą studni chłonnych gruntowych i studni chłonnych z 

kręgów betonowych lub żelbetowych, najczęściej stosowanych w drogownictwie. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Studnia chłonna - wykop jamisty lub studzienka z kręgów, przeznaczona do 

zbierania wody powierzchniowej i wchłaniania jej przez podłoże gruntowe. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 

podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów stosowanych w studniach chłonnych 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu studni chłonnych są: 

a) dla studni gruntowych - materiały filtracyjne, 

b) dla studni z kręgów - kręgi betonowe lub żelbetowe i materiały filtracyjne. 

2.3. Materiał filtracyjny w studni chłonnej 

 Jako materiał filtracyjny, którym zasypuje się studnię chłonną, stosuje się 

tłuczeń i żwir o frakcjach od 2 do 4, od 4 do 8, od 8 do 16, od 16 do 31,5, od 31,5 do 

63 mm wg    PN-B-01100 [1] oraz piasek gruby wg PN-B-02480 [2]. 

 Wskaźnik  wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 

m/dobę,  wg PN-B-04492 [3]. 
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 Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na 

SO3 większej niż 0,2 % masy, wg PN-B-06714-28 [5]. 

2.4. Kręgi betonowe i żelbetowe 

 Kręgi betonowe i żelbetowe powinny odpowiadać wymaganiom  określonym 

przez BN-86/8971-08 [7] i podanym w tablicach 1 i 2. 

Tablica 1. Wymiary kręgów betonowych i żelbetowych  

Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchyłki, mm 

wysokość kręgu 
średnica 

wewnętrzna  

kręgu 
betono-

wego 

żelbeto-

wego 

  

grubość 

ścianki 

  

średnicy 

  

wysokości 

  

grubości 

  

± 3 

  

  

800  

1000 

1200 

1400 

  

300 

500 

lub 

600 

  

  

600 

  

80 

100  

120 

120 

  

  

± 8 

  

  

± 5 

  

± 5 

  

  

  

Tablica 2. Dopuszczalne wady powierzchni kręgów betonowych i żelbetowych studni 

chłonnych  

Ubytek betonu na powierzchni 

jednego elementu złącza 

- nie więcej niż 3 

uszkodzenia 

pozostałej - nie więcej 

niż 5 uszkodzeń 

  

Średnica  

wewnętrzna 

kręgu, mm 

  

Rysy włoskowate 

skurczowe na 

dowolnej 

powierzchni 
o głębokości do 10 mm i powierzchni jednego 

uszkodzenia nie większej niż cm2 

 800 

1000 

1200 

1400 

  

 

  

nie ogranicza się 

10 

12 

15 

18 

100 

125 

150 

175 

  

 Kręgi betonowe powinny być wykonane z betonu klasy nie niższej niż  B 25, a 

kręgi żelbetowe B 20. 
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 Kręgi przeznaczone na studnię, do której wprowadza się wodę 

powierzchniową z rowu powinny być „typu I” wg BN-86/8971-08 [7], bez gniazd na 

stopnie złazowe (studnie chłonne przeznaczone do odbioru wody ze studzienek 

ściekowych powinny być „typu II” z gniazdami na stopnie złazowe). 

 Powierzchnie kręgów powinny być gładkie, jednolite, bez rys, pęknięć, 

ubytków i rozwarstwień. Wtrącenie ciał obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. 

drewno, odłamki cegły itp. należy traktować jako ubytki betonu o rozmiarach tych 

wtrąceń. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu złącza są 

niedopuszczalne. 

Prostopadłość czoła mierzona różnicą wysokości kręgu powinna wynosić ± 5 mm. 

 Kręg badany pod ciśnieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywać przecieków 

wody. Dopuszcza się zawilgocenie zewnętrznej powierzchni kręgu, jednak bez 

występowania widocznych kropel. 

 Składowanie kręgów powinno odbywać się na terenie utwardzonym z 

możliwością odprowadzenia wód opadowych. Składowanie na wyrównanym gruncie 

nieutwardzonym jest możliwe, jeśli naciski przekazywane na grunt nie przekroczą 0,5 

MPa. Kręgi mogą być składowane, z zapewnieniem stateczności, w pozycji 

wbudowania (wielowarstwowo do wysokości 1,8 m) bez podkładów lub prostopadle 

do pozycji wbudowania (jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed przesunięciem. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania studni chłonnej 

 Studnie chłonne mogą być wykonane częściowo ręcznie i częściowo 

mechanicznie. 

 Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie, 

sprzętem dowolnego typu, pod warunkiem zaakceptowania go przez Inżyniera: 

a) koparką do mechanicznego wykonania wykopu pod studnię, 

b) żurawiem samochodowym o udźwigu do 4 t, do ustawiania kręgów studni  w 

gotowym wykopie, 
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c) innym, jak: kołowrotem do wyciągania gruntu ze studni wykonywanej metodą 

studniarską, ubijakami ręcznymi, sprzętem do transportu kręgów  i materiałów 

filtracyjnych, itp. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport przy wykonywaniu studni chłonnej 

 Kręgi betonowe i żelbetowe w czasie transportu powinny być układane, przy 

zachowaniu warunków układania jak przy składowaniu (punkt 2.4) z tym, że górna 

warstwa kręgów nie może przewyższać ścian środka transportowego o więcej niż 1/3 

średnicy zewnętrznej kręgu lub 1/3 jego wysokości.   

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonania studni chłonnej 

 Jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, studnię chłonną należy 

wykonać, gdy: 

−     zaistnieją trudności uzyskania odpowiedniego pochylenia podłużnego rowów 

drogowych lub drenów, względnie odprowadzenie wód opadowych z lokalnych 

zagłębień terenu w inny sposób byłoby nieuzasadnione technicznie lub 

ekonomicznie, 

−     warstwa gruntu przepuszczalnego, o dostatecznej chłonności, znajduje się na 

głębokości od 1 do 5 m poniżej terenu, 

−     poziom wody gruntowej, w warunkach niekorzystnych, znajduje się na 

głębokości zapewniającej możność wchłonięcia wody ze studni, 
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−     nie występuje ruch wody gruntowej w kierunku do drogi, 

−     studnię można zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 10 m od podstawy 

nasypu drogowego lub zewnętrznej krawędzi skarpy rowu drogowego, 

−     nie ma przeciwwskazań sanitarnych do wprowadzenia spływów z drogi do 

gruntu. 

 Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykop pod studnię 

chłonną powinien być wykonany w sposób dostosowany do głębokości, danych 

geotechnicznych i posiadanego sprzętu. Zaleca się wykonanie wykopu ręcznie do 

głębokości nie większej niż 2 m. Studnia powinna być zagłębiona co najmniej 0,5 m 

w warstwie gruntu przepuszczalnego. 

 Wykonanie wykopu poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia 

wgłębnego jest dopuszczalne tylko do głębokości 1 m poniżej poziomu 

piezometrycznego wód gruntowych. 

 Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub 

rozplantować przy studni oraz przy rowach dopływowych. 

 Wydobyty grunt powinien być składowany przy studni, z pozostawieniem 

wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu - dla 

komunikacji; kąt nachylenia skarpy wydobytego gruntu nie powinien być większy od 

kąta jego stoku naturalnego. 

 W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów 

atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem 

umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 

 Studnię należy zabezpieczyć przed dopływem wód z otaczającego terenu 

przez nadanie odpowiednich spadków lub obwałowanie studni. 

5.3. Wykonanie studni chłonnej gruntowej 

 Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykop pod studnię 

chłonną gruntową powinien być wykonany zgodnie z zaleceniami punktu 5.2 z tym, 

że nachylenie skarp powinno wynosić 2:1. 

 Po wykonaniu wykopu należy możliwie jak najprędzej przystąpić do 

wypełnienia go materiałem filtracyjnym. Jeśli w dokumentacji projektowej nie 

określono inaczej, materiał filtracyjny powinien składać się z następujących warstw 

(od dołu ku górze): 
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1. warstwa najniższa, położona w otoczeniu gruntu przepuszczalnego, ze żwiru 

grubego lub tłucznia 31,5 do 63 mm, 

2. warstwa pośrednia, w zależności od całkowitej grubości, z warstw żwiru od 16 do 

31,5 mm, od 8 do 16 mm, od 4 do 8 mm i od 2 do 4 mm, 

3. warstwa najwyższa położona w otoczeniu gruntu nieprzepuszczalnego grubości 

30 cm z piasku grubego (do okresowej wymiany po zamuleniu). 

 Materiał filtracyjny należy układać warstwami grubości od 20 do 25 cm w 

stanie luźnym, które należy lekko ubić. 

5.4. Wykonanie studni chłonnej z kręgów 

 Studnie chłonne z kręgów betonowych lub żelbetowych należy, jeśli 

dokumentacja projektowa nie określi tego inaczej, zagłębić w gruncie albo metodą 

studniarską albo poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego kręgów. 

 Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kręgów 

jednego na drugim, w miejscu lokalizacji studni, a następnie stopniowym ich 

opuszczaniu w miarę pogłębiania studni. Podbieranie gruntu spod krawędzi kręgu 

dokonuje się od wewnątrz studni przy pomocy kilofa i łopaty. Należy zwracać uwagę 

na równomierne podbieranie gruntu wzdłuż całego obwodu kręgu, żeby nie 

spowodować pochylenia studni. 

 Wyciąganie gruntu odbywa się: 

a) przy pomocy zwykłego kołowrotu z nawiniętą liną i dwoma kubłami. Kubły powinny 

być uwiązane na linie, a nie zawieszone na hakach, ze względu na 

bezpieczeństwo pracy, 

b) poprzez wyciąg wolnostojący o udźwigu 0,5 t z napędem spalinowym. 

 Metody studniarskiej nie zaleca się stosować w gruncie, w którym można 

spodziewać się grubych korzeni, kamieni, resztek starych fundamentów, konstrukcji 

itp. 

 Metoda polegająca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kręgów 

zakłada wykonanie wykopu w takim czasie, aby po jego zakończeniu szybko można 

było przystąpić do ustawiania kręgów. 

 Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykop powinien być 

wykonany zgodnie z zaleceniami punktu 5.2 z tym, że bezpieczne nachylenia skarp 

powinny wynosić: 

−     w gruntach spoistych (glinach, iłach) niespękanych  -         2:1, 
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−     w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych -    1:1,25. 

 Ustawienie kręgów w wykopie wykonuje się za pomocą żurawia o udźwigu do 

4 t lub innym sposobem uzgodnionym przez Inżyniera. Należy zwracać uwagę na 

dokładne ustawienie poszczególnych kręgów ze złączami prawidłowo 

dopasowanymi.  

 Materiał filtracyjny należy ułożyć w studni w myśl zasad podanych w punkcie 

5.3. 

 Zasypanie wykopu wokół studni należy przeprowadzić możliwie jak 

najszybciej. Do zasypania powinien być użyty grunt z wykopu, bez zanieczyszczeń 

(np. torfu, darniny, korzeni, odpadków). Zasypywanie należy wykonać warstwami 

grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi. Wskaźnik zagęszczania 

gruntu mierzony  wg BN-77/8931-12 [6] powinien być określony w SST.  

Nasypywanie warstwy gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu studni należy wykonywać 

w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia kręgów. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola wstępna przed wykonaniem studni chłonnej 

 Kręgi betonowe powinny posiadać świadectwo jakości, wydane przez 

producenta, według zasad ustalonych w BN-86/8971-08 [7]. 

 Materiał filtracyjny (tłuczeń, żwir i piasek) powinien być zbadany w zakresie: 

−     składu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [4], 

−     zawartości związków siarki, wg PN-B-06714-28 [5], 

−     wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków, wg PN-B-04492 [3]. 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania studni chłonnej 

 W czasie wykonywania studni chłonnej należy zbadać: 

a) zgodność wykonania studni z dokumentacją projektową, 

b) pochylenie skarp w studni gruntowej, według zasad podanych w p. 5.3, 



Stacja uzdatniania wody w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK  w Białymstoku   
   SBP  „PROJEKT” w   BAŁYMSTOKU 

15-427 Białystok, ul. Lipowa 4 

 

 132

c) prawidłowość ułożenia warstw filtracyjnych, zgodnie z p. 5.3, 

d) poprawność zasypki wykopu wokół studni z kręgów, zgodnie z p. 5.4, 

e) chłonność warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie), 

f)  zabezpieczenie studni przed dopływem wód z otaczającego terenu, według  

zasady podanej w p. 5.2. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową studni chłonnej jest - szt. (sztuka) określonego wymiaru. 

 Obmiar polega na określeniu liczby sztuk całkowicie wykonanych studni 

chłonnych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu dla studni chłonnej 

podlegają: 

−     wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest zagłębione co 

najmniej 0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego), 

−     ustawione kręgi, 



Stacja uzdatniania wody w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK  w Białymstoku   
   SBP  „PROJEKT” w   BAŁYMSTOKU 

15-427 Białystok, ul. Lipowa 4 

 

 133

−     zasypana studnia  kolejnymi warstwami materiału filtracyjnego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

 Cena wykonania 1 szt. studni chłonnej obejmuje: 

−     wyznaczenie studni, 

−     dostarczenie materiałów, 

−     wykopanie studni z opuszczeniem kręgów (lub bez), z ewentualnym 

umocnieniem ścian, 

−     wypełnienie studni warstwami materiałem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 

−     wykonanie rowu doprowadzającego lub rowów doprowadzających wodę, 

−     rozplantowanie gruntu z wykopu wzdłuż krawędzi studni lub rowu albo 

odwiezienie gruntu na odkład wraz z rozplantowaniem, 

−     wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

−  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia 

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów 

3. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. 

Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności 

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego 

5. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 
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metodą bromową 

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu 

7. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i 

żelbetowe. 

  

 
 
 


