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1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie ma na celu wskazanie działań i sposobu wykonywania prac budowlanych i REMONT I
PRZEBUDOWA PAŁACU WIELOPOLSKICH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawą niniejszego opracowania są:
Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 29 styczeń 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz.
959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. 1. Nr 80 poz.
718).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiór robót budowlanych
oraz program funkcjonalno -użytkowego.
Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopad 2002r. w
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzień 2001r. zmieniające rozporządzenie
Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA) w
Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej.
Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych
na roboty budowlane, dostawy oraz na usługi.
Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujące procedury udzielania zamówień publicznych przez
podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.
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OST-1 Ogólna specyfikacja techniczna Roboty budowlane w
zakresie budynków Wymagania ogólne kod CPV 45210000-2

SPIS ZAWARTOŚCI:
1. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres stosowania
2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
3. Ogólne wymagania dotyczące robót
3.1 Przekazanie terenu
3.2 Dokumentacja projektowa
3.3 Zgodność z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną ST
3.4 Zabezpieczenie terenu budowy
3.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
3.6 Ochrona przeciwpożarowa
3.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
3.8 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów
3.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
3.10 Ochrona i utrzymanie robót
3.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
4. Materiały
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych
4.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
5. Sprzęt
6. Transport
6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
6.2 Wymagania dotyczące transportu po drogach publicznych
7. Wykonanie robót
8. Kontrola jakości robót
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8.1 Program zapewnienia jakości
8.2 Zasady kontroli jakości robót
8.3 Pobieranie próbek
8.4 Badanie próbek
8.5 Raporty z badań
8.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
8.7 Certyfikaty i deklaracje
8.8 Dokumenty budowy
9. Obmiar robót
9.1 Zasady ogólne obmiaru robót
9.2 Zasady określenia ilości robót i materiałów
9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
9.4 Wagi i zasady wdrażania
10.Obiór robót
10.1 Rodzaje odbioru robót
10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
10.3 Odbiór częściowy
10.4 Odbiór końcowy
10.5 Odbiór pogwarancyjny
11. Podstawy płatności
12. Przepisy związane

1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu „Remont Pałacu wielopolskich”

2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych specyfikacjami technicznymi (ST).

3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.1 Przekazanie terenu
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizację i współrzędne głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punków pomiarowych
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.
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3.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentacją projektową:
Dostarczoną przez Zamawiającego,
Sporządzoną przez Wykonawcę.

3.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona o „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian
i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową
i ST.
Wielkości 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 zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

3.4 Zabezpieczenia terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

3.5 Ochrona środowiska w czasie wykonania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
b) podejmować wszelkie konieczne 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, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
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Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

3.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

3.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

3.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończonych fragmentach budowy w obrębie
terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora nadzoru.

3.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
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3.10 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

3.11 Stosownie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np.
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i
w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

4. Materiały
4.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie
postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

4.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

5. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

6. Transport
6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

6.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych, środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą
być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7 Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez
Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

8. Kontrola jakości robót
8.1 Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową, ST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
•

Organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót

•

Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

•

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

•

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,
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•

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, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

•

Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

•

Rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

•

Sposób 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.

8.2 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru 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, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do użytku 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 materiałów i robót ponosi
Wykonawca.

8.3 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.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru 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 Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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8.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

8.5 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

8.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.
Inspektor nadzoru, 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.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru 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

8.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98),
2. Posiadają 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 SST.
3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA, z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

8.8 Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazana i wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Pracownia projektowa
DRESLER STUDIO
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA SP Z
O.O. SP. K
31-463 Kraków, ul. Stokrotek 6
Fax:12 2100633 Tel: 600 511 422

Zadanie projektowe

Nr projektu

Strona/Stron

STWIORB - REMONT I ROZBUDOWA PAŁACU
WIELOPOLSKICH W OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM

STWIORB

Strona 11 z 190

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwała techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jedno
po drugim, bez przerwy.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
•

Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

•

Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

•

Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jakości i harmonogramów robót,

•

Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

•

Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy im przyczyny przerw w
robotach,

•

Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

•

Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

•

Zgłoszenia i dat 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 w związku z warunkami klimatycznymi,

•

Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

•

Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia 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 do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
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Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie w
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.

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 załącznik do odbioru
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w tym punkcie, następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
g) pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robót budowlanych

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 Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

9. Obmiar robót
9.1 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 Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w umowie.

9.2 Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR- ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.
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9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez inspektora nadzoru.
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, w całym
okresie trwania robót.

9.4 Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST.
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

10 Odbiór robót
10.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST. roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych 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 tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

10.4 Odbiór ostateczny (końcowy)
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 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 oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzonych wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. Recepty i ustalenia technologiczne,
4. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakości (PZJ),
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia
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 wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

10.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

11. Podstawy płatności
11.1 Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT

11.2 Objazdy, przejazdy, i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacja ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,
c) przygotowani terenu,
d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań
i drenażu,
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
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a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego,
Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

12. Przepisy związane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229,
Nr 129 poz. 1439 i Nr 164 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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1.0.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych - Roboty w zakresie rozbiórki Kod
CPV - 45111100-9
1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót rozbiórkowych w ramach inwestycji określonej w OST-1 „Przedmiot ST” pkt. 1

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - WYMAGANIA OGÓLNE
2.1 Przygotowanie rozbiórki
2.1.1 Przed przystąpieniem do robót
Trzeba przeprowadzić dokładne badanie - konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych
elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować
projekt organizacji robót rozbiórkowych i zagospodarować plac rozbiórki.

2.1.2 Badanie konstrukcji i stanu technicznego budynku
Rozbierane są budynki długotrwale eksploatowane, wzniesione często technologią obecnie już
niestosowaną. Dlatego trzeba rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia
między sobą oraz stopień zniszczenia, aby można było dobrać właściwy sposób rozbiórki. Z badania
sporządza się kartę oględzin i na jej podstawie opracowuje projekt organizacji rozbiórki, który ustala
kolejność robót i sposoby ich wykonania.

2.1.3 Dobór metody rozbiórki
Ogólnie metody rozbiórki dzieli się na:
1) ręczne,
2) mechaniczne
opis robót rozbiórkowych :

Wszystkie roboty rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie z użyciem elektronarzędzi,
wyklucza się użycie ciężkiego sprzętu powodującego drgania konstrukcji budynku.
2.2. ODZYSK MATERIAŁÓW
Jest możliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych. Gdy
rezygnuje się z odzysku materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy użyciu urządzeń i maszyn
budowlanych
•

Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne
konstrukcji. Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów
przyległych. Nie można na przykład rozbierać ściany bez uprzedniego rozebrania
spoczywającego na niej stropu.

•

Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu elementów wykończenia. Następnie rozbiera się
pokrycie dachu

•

Elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy
zastosowaniu prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub
metali.

3.0. SPRZĘT
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”
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Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem wynikającym z technologii
prowadzenia robót.

4.0. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5.0. WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH
Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się zgodnie z projektem, rozpoczynając od
ogrodzenia i przygotowania dróg dla pojazdów wywożących materiały i gruz. Ogrodzenia budowli
rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny być szczelne. Wykonuje się je najczę6ciej z
tarcz z blachy fałdowej, zawieszanych na stalowych słupkach z podstawami betonowymi. Nad
ogrodzeniem biegnącym wzdłuż chodnika, na którym odbywa się ruch pieszy, należy wykonać daszek
ochronny.
•

demontaż elementów wykończenia i wyposażenia, takich jak boazerie, sufity podwieszone itp.
znajdujące się w dobrym stanie, zdejmuje się w pierwszej kolejności ręcznie i przekazuje do
magazynu.

•

przed przystąpieniem do demontażu instalacji należy je odłączyć od sieci miejskich. Z
przewodów elektrycznych zdejmuje się tylko rurki pancerne i antygron, ewentualnie
natynkowe przewody w igielicie. Pod tynkowych przewodów nie opłaca się wyjmować.

•

pokrycia papowe są trudne do zerwania. Po zdjęciu wierzchnich warstw silnie złączoną z
podłożem papę zdejmuje się, rwie bez uszkadzania podłoża.

•

rozbiórkę ścian kamiennych można wykonywać ręcznie

•

kamień należy odzyskać do ponownego użycia

6.0. KONTROLA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę, jakość robót
6.2. Upoważniony pracownik Inwestora jest uprawniony do dokonywania
kontroli a Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy w tych
czynnościach.

DZIENNIK ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz danych
porządkowych powinien podawać:
•

Kolejność i sposób wykonywania robót,

•

Protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku, na
których będą pracowali robotnicy lub będą ustawione rusztowania albo drabiny, mają
dostateczną wytrzymałość,

•

Opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce,

•

Opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i
bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę.

7.0. OBMIAR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH
Jednostkami obmiarowymi są:
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•

Rozbiórka pokryć dachu i obróbek blacharskich – m2

•

Rozbiórki elementów betonowych i żelbetowych - m3

•

Rozbiórka ścian - m2 i m3

•

Rozbiórki posadzek, skucia - m2 i m3

•

Rozbiórka elementów stalowych – m2, szt, T.

8.0. ODBIÓR ROBÓT
Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
•

odbiorowi ostatecznemu

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ustalenie ogólne
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
•

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

•

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowani, ewentualnych ubytków
i transportu na teren budowy,

•

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

•

wyburzenie całości budynków (także fundamentów budynków,

•

uprzątniecie terenu z gruzu, drewna stali, i innych odpadów

•

koszty utylizacji odpadów

•

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10.0. NORMY
W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowania ogólne obowiązujące przepisy
bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.
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1.1.

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych - Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Kod CPV –
45111200-0
1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych i małej architektury realizowanych w obrąbie placu budowy w ramach inwestycji
określonej w OST-1 „Przedmiot ST” pkt. 1

1.2 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte a niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują:
•

wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

•

wykonanie wykopów w gruntach skalistych

•

pozyskiwanie gruntów z ukopu lub dokopu.

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1 Przekazania terenu
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacją
i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dzienników budowlanych oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na własny koszt.

1.3.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, godnie z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje projektową:
•

Zamawiającego,

•

Sporządzoną przez Wykonawcę.

1.3.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian
i poprawek.
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja podstawową 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 zgodność z określonymi wymaganiami,
a rozrzut 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 zostaną zastąpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.

1.3.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
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 wynikające 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, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.3.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprany sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
robót przez personel Wykonawcy.

1.3.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężenie większym
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.3.8 Ochrona własności publicznej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwą czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego

1.3.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków.

1.3.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.

1.3.11 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiał i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich
zakończenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.3.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
państwowej i lokalnej oraz inne przypisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia robót.

2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIE
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowanie materiałów, do czasu, gdy będą one
potrzebna do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę,

2.4 Zasady wykorzystywania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcą wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza
teren udowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem,
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł
własnych, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez
Wykonawcę na odkład. Inspektor nadzoru, może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów,
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terenie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany
w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru
nie może być później zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące zachowanie warunków umowy,
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

3.2 Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępując do wykonanie robót ziemnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
•

odsypywania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki,
wiertarki mechaniczne itp.).

•

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,
itp.),

•

transportu mas ziemnych (samochody, wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

•

sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą
być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowania odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntów (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5.WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólna zasada wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi kreślonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót,
rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.

5.2 Dokładność wyznaczenie i wykonania wykopu
Tyczenie obrysu wykopów powinno być wykonywane z dokładnością do ±5cm dla wytyczenia
charakterystycznych punktów załamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż ±10cm.
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1cm i -3cm.

5.3 Odwodnienia robót ziemnych
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak, aby
zabezpieczyć grunt przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót
spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego
za te czynności, jak również za dowiezienie gruntu.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4 Odwodnienie wykopów
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym
okresie trwania robót ziemnych.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków
odprowadzających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót.

5.5.1 Zasady wykonywania wykopów
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane bezpośrednio przed wykonaniem przewidzianych w
nich robót i możliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie (oczywiście po wykonaniu przewidzianych
w projekcie systemów odwodnienia, izolacji przeciwwilgociowych itp.).
•

Ściany wykopów należy tak kształtować lub odbudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się
gruntu; należy przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby
naruszać stateczność gruntu. Ściany wykopu nie powinny być podkopywane.

•

Sposób zabezpieczenia ścian wykopu należy ustalać w zależności od rodzaju gruntu,
głębokości i wymiarów wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddziaływań
i obciążeń, czasu trwania wykopu (tymczasowy, stały), warunków miejscowych i kosztów.
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•

Jeśli przewiduje się ruch ludzi wzdłuż górnych krawędzi wykopów, należy ukształtować
podłużne pasy o szerokości, co najmniej 0,60 m, na których nie powinien znajdować się
ukopany grunt ani inne przeszkody.

•

W przypadku wykonywania wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących, konstrukcji,
a szczególnie, gdy ich głębokość jest większa niż głębokość posadowienia tych konstrukcji,
należy zastosować środki zabezpieczające te konstrukcje przed osiadaniem i odkształceniem.
Jeżeli w projekcie nie przewidziano specjalnych zabezpieczeń, to minimalna odległość
krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu konstrukcji posadowionej powyżej dna
wykopu powinna być obliczona.

•

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy do głębokości
mniejszej od projektowanej, co najmniej o 20-60cm w zależności od rodzaju gruntu i metody
kopania. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem
fundamentów lub ułożeniem urządzeń instalacyjnych.

•

W przypadku wykonania wykopu fundamentowego o głębokości większej niż projektowana w
celu wyrównania do projektowanego poziomu należy wykonać odpowiednio zagęszczoną lub
stabilizowaną spoiwem podsypkę piaskowo żwirową albo chudy beton.

•

Wymiary wykopów w planie należy ustalać przy uwzględnieniu tzw. przestrzeni roboczej, która
w wykopach obudowanych nie powinna być mniejsza niż 0,50 m, a w przypadku, gdy na
ścianach konstrukcji ma być wykonywana izolacja - nie mniejsza niż 0,80m.

•

Minima na szerokość dna wykopu dna przewodów podziemnych o głębokości 1,0-1,25m, bez
przestrzeni roboczej, powinna wynosić 0,60 m, a w przypadku układania rurociągów i drenaży
co najmniej po 0,30m z każdej strony.

•

Dno i skarpy lub ściany wykopów stałych należy trwale umocnić.

5.5.2 Wykopy nieobudowane
Należy wykonać wykop ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnie z projektem.
Jeżeli w projekcie me ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych
nachyleń skarp wykopów tymczasowych o głębokości do 4 m:
•

1:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o lD<10% (małospoistych, jak
piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe) oraz w rumoszach wietrzelinowych zawierających
powyżej 2% frakcji iłowej (gliniastych),

•

1:1,5 -w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

•

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny spełniać następujące wymagania:

•

W pasie przylegającym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej głębokości
wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy odpływ wody
opadowej od krawędzi wykopu.

•

Podnóże skarpy wykopów w gruntach spoistych powinno być zabezpieczone przed
rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku
w kierunku środka wykopu.

•

naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody
opadowe, powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie
skarpy,

•

stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania czynników
działających destrukcyjnie (opady, mróz itp.).
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Nachylenie skarp wykopów stałych nie powinno być większe niż:
•

1:1,5 - przy głębokości wykopu do 2m,

•

1:1,75 - przy głębokości wykopu od 2m do 4m,

5.5.4 Składowanie ukopanego gruntu
Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub
na odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Składowanie ukopanego gruntu
bezpośrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego,
gdy obudowa została obliczona na dodatkowe obciążenie odkładanego gruntu.
Odkłady gruntu powinny być wykonywane w postaci nasypów o wysokości do 2m, o
nachyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony 2 - 5%.

5.5.5 Zasypywanie wykopów
Zaleca się zasypywać wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu. Materiał zasypki
nie powinien być zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków
budowlanych itp. materiałów). Wykop należy zasypywać warstwami, które po ułożeniu powinny być
zagęszczone zgodnie z p. 5.6: miąższość warstw zasypki powinna być wybrana w zależności od
przyjętej metody
Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być
dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia ściany lub izolacji wodochronnej albo
przeciwwilgociowej. Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to użyty
materiał i sposób zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu
ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
6.1.1 Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawieni do aprobaty Inspektorowi nadzoru
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie
z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
•

organizację wykonywania robót, w terminie i sposób prowadzenia robót,

•

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

•

bhp,

•

wykaz zespołów roboczych, kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

•

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,

•

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania wykonywanych robót,

•

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego Kub
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
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procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
•

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,

•

rodzaj i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

•

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

•

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

•

sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom

6.1.2 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założona jakość.
Wykonawca jest odpowiedzialny z pełną kontrole robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.
Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
Minimalne wymagania, do co zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizacją, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Inspektor nadzoru 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 płynąć
ujemne na wyniki badań. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.1.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakichkolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

6.1.5 Raport z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6 Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wykonania i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

6.1.8 Dziennik budowy
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
•

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

•

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

•

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót,

•

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

•

przebieg robót i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

•

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

•

daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu,

•

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,

•

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

•

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

•

inne istotne informacje o przebiegu robót.

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
•

właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,

•

właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
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6.2.2 Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości robót określono w pkt. 6.1

6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badać i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podano w tabeli
Lp. Badana cecha

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1

Pomiar szerokości wykopu ziemnego

2

Pomiar szerokości dna wykopu

3

Pomiar rzędnych
ziemnego

4

Pomiar pochyleń skarp

b

Pomiar równości powierzchni wykopu

6

Pomiar równości skarp

7

Pomiar spadku podłużnego powierzchni Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach, co 20m oraz w
wykopu
punktach wątpliwych

powierzchni

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i poziomicą lub
niwelatorem w odstępach co 20m.

wykopu

6.3.2 Szerokość wykopu ziemnego
Szerokość wykopu ziemne projektowanej o więcej niż ±10cm, może różnić się od szerokości

6.3.3 Rzędne wykopu ziemnego
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3cm lub
+1cm.

6.3.4 Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może się różnić od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości
pochylenia ważonego tangensem kąta.
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzona łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3cm.

6.3.6 Równość skarp
Nierówności skarp, mierzona łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.
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6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną
odrzucone.
Wszystkie roboty, które wykazuję większe odchylenia cech od określonych w punktach 5.6
specyfikacji powinny być wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

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 Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę
i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady określania ilości robót
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej.
Jeśli ST właściwie dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadku technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie
nie jest możliwa, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie
z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu z tym, że dolne wartości stosować w nasypach
przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczeniu objętości na jednostkach transportowych.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub w kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urządzanie i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcą. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawcą będzie posiadać ważne świadectw legalizacji.

7.4 Wagi zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST.
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie przed ich zakryciem.

Pracownia projektowa
DRESLER STUDIO
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA SP Z
O.O. SP. K
31-463 Kraków, ul. Stokrotek 6
Fax:12 2100633 Tel: 600 511 422

Zadanie projektowe

Nr projektu

Strona/Stron

STWIORB - REMONT I ROZBUDOWA PAŁACU
WIELOPOLSKICH W OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM

STWIORB

Strona 34 z 190

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zarozumiały
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone
w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

7.6 Odbiór robót
7.6.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają 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 Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisaniem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustalenia.

7.6.3 Odbiór czuciowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
nadzoru.

7.6.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych
w okresie gwarancji.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót".

8.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.1 Ustalenie ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
•

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

•

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowani, ewentualnych ubytków
i transportu na teren budowy,

•

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

•

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa,
c) opłaty/dzierżawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań
i drenażu,
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:
a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-B-06350 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
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1.2.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych - Roboty izolacyjne Kod CPV –
4532000-6
1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót hydroizolacyjnych fundamentów budynku realizowanych w obrąbie placu budowy.

1.2 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte a niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót hydroizolacyjnych w
czasie modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują:
•

wykonanie uszczelnienia styku ławy fundamentowej i ściany

•

wykonania izolacji ścian

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. ROBOTY HYDROIZOLACYJNE - WYMAGANIA OGÓLNE
2.1 Wymagania ogólne
Warunki techniczne wykonania i odbioru hydroizolacyjne i dotyczą zabezpieczenia budowli przed
wodą, wilgocią gruntową i parą wodną. Izolacje te powinny być wykonywane według zatwierdzonego
projektu technicznego.

2.1.1 Hydroizolacje powinny:
•

Stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej
części od wody lub pary wodnej;

•

Ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna
być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń;

•

Być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową realizację, a mianowicie:

•

po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne,

•

po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka potrzeba,

W temperaturze otoczenia nie niższej niż:
•

+5°C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na gorąco;

•

+10"C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na zimno;

•

+15°C - dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych;

•

+18°C - dla izolacji z żywic syntetycznych.

Łączenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrębnych materiałów oraz różnej klasy
odporności, np. zaprawy wodoszczelnej z materiałów rolowych, jako równorzędnych zabezpieczeń.
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2.1.3 Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjna wszelkich przewodów instalacyjnych i
elementów konstrukcyjnych (np. słupów) powinny być uszczelniane w sposób wykluczający
przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami z izolacją.
2.1.4 Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą.

2.2 Przygotowanie podłoża
2.2.1 Podłoże powinno być
Trwałe, nieodkształcalne i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.

2.2.2 Powierzchnia podłoża pod izolacja
Powierzchnia podłoża pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych
powinna być gładka (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona. Na
narożach powierzchni izolowanych należy wykonać zaokrąglenia o promieniu nie mniejszym niż 5cm
lub stażować pod kątem 45° na szerokości i wysokości, co najmniej 5cm od krawędzi.

2.2.4 Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacją z pap asfaltowych (lub
innych materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym) należy
zagruntować roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
•

Gruntowany podkład powinien być suchy (jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%).

•

Powłoki gruntujące nanosi się dwiema warstwami, przy czym warstwą drugą wykonuje się
dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.

•

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż +5°C. W
przypadkach technicznie uzasadnionych (np., gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się
gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniżej +5°C, jednak nie
niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0°C.

2.3. Izolacje przeciwwilgociowe wewnętrzne w pomieszczeniach mokrych
2.3.1. Należy zastosować uszczelnienie powierzchniowe w masie
2.4. Zabezpieczenie warstw ociepleniowych i akustycznych w warstwach posadzkowych w czasie
wykonywania wylewek.
2.4.1. Należy zastosować folię polietylenową budowlaną. Układać z zakładkami 20 cm.
Minimalna grubość czarnej folii 0,3 mm

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie
może być później zmieniany bez jego zgody.

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczące przewozu DO drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ
5.1 Izolację przeciwwilgociowe wykonuje się calu zabezpieczenia:
•

fundamentów budynków, położonych powyżej zwierciadła wody gruntowej, przed
podciąganiem wody kapilarnej z gruntu i przed wodą opadową wsiąkającą w grunt,

•

fragmentów budowli lub budynków podziemnych lub ich części znajdujących się nad
zwierciadłem wody gruntowej przed wodą kapilarną lub wsiąkającą w grunt,

5.2 W zależności od sposobu wykonania I użytego materiału rozróżnia się:
•

izolacje powłokowe z mas asfaltowych oraz żywic syntetycznych (zbrojone siatką z włókna
szklanego), KMB

•

Izolacje warstwowe z materiałów rolowych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych),

5.3 Izolacje powłokowe z mas asfaltowych bez wkładek wzmacniających - KMB
Mogą być stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej fundamentów, ścian
piwnicznych itp.
Powłoka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne nałożenie (na zagruntowanie podłoże) masy
KMB. W środek warstwy hydroizolacji należy wtopić wkładkę zbrojącą przed nałożeniem ostatniej
warstwy w świeżo nałożoną warstwę masy KMB wtopić wkładkę zbrojącą i nałożyć masę
hydroizolacyjną tak, aby oczka siatki nie były widoczne. Łączna grubość warstwy po wyschnięciu
powinna wynosić przynajmniej 4 mm.
Charakterystyka:
•

Elastyczna, dwuskładnikowa masa uszczelniająca, przeznaczoną do trwałego i niezawodnego
uszczelniania budowli. Materiał nie zawiera rozpuszczalników, przez co nie wpływa
negatywnie na środowisko.
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•

Cechuje się zdolnością mostkowania rys, dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na
starzenie się, wodę i normalnie występujące w gruncie agresywne substancje, aż do stopnia
"mocno agresywne" według normy DIN 4030.

•

Rodzaj materiału:

•

Baza: Tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze

•

Rozpuszczalniki:

•

Konsystencja gotowej do nakładania masy:

•

Kolor: czarny

•

Gęstość gotowej do nakładania masy: ok. 0,7 kg/dm3

•

Obciążalność mechaniczna

•

(powierzchniowa):

•

Temperatura mięknięcia

•

(metoda pierścienia i kuli):

•

Sucha pozostałość:

•

(tzn. nałożona warstwa świeżej masy o grubości 1,1 mm po wyschnięciu ma grubość 1 mm)

Dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (KMB)

brak
pastowata

0,6 MN/m2

ok. 130ºC

90%

Podłoże
Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek
oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. Z powierzchni betonowych usunąć
mleczko cementowe. Stare powłoki smołowe bezwzględnie usunąć. Ponadto podłoże musi być równe,
bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp.
Istniejące uszczelnienia z bitumicznych mas KMB oraz roztworów lub emulsji bitumicznych
(asfaltowych), np. nakładane na zimno lub gorąco nadają się, jako podłoże o ile ich wytrzymałość
pozwala na wykonanie na nich hydroizolacji z KMB. Miękkie powłoki np. z kationowych emulsji
bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających nie nadają się na podłoże pod mase
KMB
Izolację można stosować na suchym lub lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne podłoże
wydłuża czas twardnienia.
Przed wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej podłoże należy odpowiednio przygotować. Usunąć (np.
skuć) wystające resztki zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usunąć np. przez
szlifowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem itp. Szczególnie starannie usunąć zanieczyszczenia
ziemią i gruzem z obszaru styku ławy lub płyty fundamentowej ze ścianą fundamentową. Ubytki
uzupełnić np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podłoża.
Uwaga: w momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych podłoże nie może być zamarznięte.

Gruntowanie
Po oczyszczeniu podłoża wykonać gruntowanie preparatem do gruntowania, rozcieńczonym wodą w
stosunku 1:10 (objętościowo – 1 część na 10 części czystej wody). Roztwór gruntujący nanosić się
szczotką lub pędzlem. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton komórkowy lub podłoża
mające tendencję do łuszczenia się), należy zagruntować preparatem gruntującym do podłoży tego
typu
Właściwą hydroizolację wykonać po wyschnięciu warstwy gruntującej.
Przygotowanie produktu
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Składnik płynny i proszkowy są dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do składnika płynnego
dodawać składnik proszkowy i mieszać za pomocą mieszarki lub wiertarki z mieszadłem łopatkowym
aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Tak przygotowany materiał należy zużyć w ciągu
1-2 godzin. Do pobierania z pojemnika gotowego do nałożenia produktu polecamy stosowanie kielni
czerpakowej nr 1, natomiast do mieszania mieszadła nr 4.

Aplikacja
Warunki aplikacji:
•

czas obróbki: 1-2 godziny w temperaturze +20ºC

•

temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +1ºC do +35ºC

•

temperatura materiału podczas aplikacji: od +3ºC do +30ºC

•

sposób nanoszenia: gładka kielnia, paca

•

zalecana grubość warstwy hydroizolacji po wyschnięciu: od 3 do 4 mm

Szpachlowanie wypełniające (drapane)
Na powierzchniach z dużą ilością porów i niewielkich kawern oraz na powierzchni profilowanych
pustaków, kamieni lub bloczków, aby zapobiec tworzeniu się pęcherzy lub w celu wyrównania
powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania wypełniającego (szpachlowania
drapanego) z masy KMB.
Warstwa szpachlowania zamykającego (drapanego) musi wyschnąć, zanim będzie można rozpocząć
następny etap pracy (wykonywanie właściwej powłoki hydroizolacyjnej). W przypadku
nieotynkowanego muru z elementów drobnowymiarowych spoiny o szerokości nie przekraczającej 5
mm mogą być wypełnione materiałem KMB

Puste spoiny o szerokości powyżej 5 mm jak również wyłomy czy ubytki należy uzupełnić (naprawić)
odpowiednią zaprawą, np. szpachlówką uszczelniającą.
Na powierzchni porowatych materiałów (np. bloczki betonowe lub z betonu komórkowego) przy
projektowanej izolacji przeciwwodnej (obciążenie zalegającą wodą opadową oraz wodą pod
ciśnieniem) należy wykonać cementowy tynk tradycyjny lub pocieniony ewentualnie szpachlowanie
zamykające z zaprawy cementowej.

5.7 Warstwowe izolacja przeciwwilgociowa płyty na gruncie
Wykonywać należy z dwóch warstw papy SBS – typ papy – fundamentowa - wg opisu technicznego na równym i gładkim podłożu z zaprawy cementowej. Powinna ona wystawać, co najmniej 1cm z
każdej strony ściany (po otynkowaniu).
•

Izolacja pozioma w budynkach podpiwniczonych powinna być ułożona: na zagruntowanej
płycie fundamentowej i powinna być wywinięta na ściany nad projektowana posadzkę

•

Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian i przebiegać od
wierzchu ławy fundamentowej do wysokości min. 30cm nad teren lub chodnik przylegający do
budynku oraz być łączona z warstwami poziomych izolacji i ścian.

•

Pionowa izolacja bitumiczna z materiałów rolowych powinna być chroniona przed
uszkodzeniami mechanicznymi: nad terenem - cokołem wykonanym z krawężnika
kamiennego – wg detalu projektu architektury

6.0 WYKONYWANIE IZOLACJI PRZECIWWODNYCH
6.1 Izolacje przeciwwodne stosuje się dla zabezpieczenia przed przenikaniem wody naporowej.
Części lub elementów budowli położonych poniżej zwierciadła wody gruntowej (piwnic, kanałów
podziemnych itp.),
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W zależności od sposobu wykonania i rodzaju użytego materiału rozróżnia się:
•

Izolacje warstwowe z materiałów rolowych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych),

•

Izolacje typu KMB

6.3

Izolacje przeciwwodne z dwuskładnikowego szlamu izolacyjnego

Szlam dwuskładnikowy jest hydraulicznie wiążącą mikrozaprawą uszczelniającą na bazie cementu,
kruszywa oraz specjalnych dodatków i modyfikatorów, bazującą na nowej technologii materiałów
wiążących.

Zastosowanie szlamu dwuskładnikowego
•

do wykonywania poziomych i pionowych hydroizolacji zagłębionych w gruncie części
budynków i budowli takich jak:

•

ławy fundamentowe,

•

ściany fundamentowe,

•

płyty fundamentowe.

•

do uszczelnienia stref cokołowych budynków,

•

do uszczelnień przy negatywnym parciu wody (odrywanie

•

hydroizolacji od podłoża) – zagłębienie do 3 m poniżej zwierciadła wody gruntowej,

•

do wykonywania wtórnych izolacji budynków i budowli (ściany, posadzki), także typu
wannowego

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju i tłuszczu.
Stare powłoki (wymalowania), mleczko cementowe i inne zanieczyszczenia jak również luźne i
niestabilne fragmenty usunąć.
Szlam może być stosowany na:
•

podłożu z betonu/żelbetu

•

murach z elementów drobnowymiarowych (cegła, pustak, itp.)

•

murach kamiennych i mieszanych

•

tynkach tradycyjnych, cementowych lub cementowo-wapiennych

•

jastrychach cementowych

•

jastrychach anhydrytowych

Mury nie muszą być otynkowane, wymagane jest jednak ich staranne wyspoinowanie

Wypukłe krawędzie sfazować, we wklęsłych (np. styk ławy i ściany fundamentowej) wykonać fasetę
(wyoblenie) np. ze specjalistycznej szpachlówki lub specjalnej zapraw. Podłoża o dużych porach (np.
porowate bloki z lekkiego betonu) przeszpachlować np. zaprawą. Do wykonywania tzw.
szpachlowania drapanego i wypełniania niewielkich powierzchniowych ubytków o głębokości do 5mm
możliwe jest zastosowanie szlamu dwuskładnikowego zmieszanego objętościowo z piecowo
suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1-0,3 mm w proporcji 3 części szlamu na 1 część
piasku.
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Przed nałożenie powłoki wodochronnej podłoże wysycić wodą do stanu matowo-wilgotnego
(niedopuszczalne jest jednak tworzenie się kałuż). Mocno chłonne podłoża zagruntować preparatem,
rozcieńczonym wodą w proporcji objętościowej 1:1.
Przy uszczelnieniu wewnątrz (typu wannowego) należy nałożyć, jako ochronę przed przenikającą
wilgocią szpachlówkę uszczelniającą. W takich wypadkach zasadniczy wpływ na skuteczność
uszczelnienia ma stan i jakość podłoża.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
Składnik płynny i proszkowy są dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do składnika płynnego
dodawać składnik proszkowy i mieszać za pomocą niskoobrotowej mieszarki lub wiertarki z
mieszadłem łopatkowym aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Unikać napowietrzania
zaprawy przy mieszaniu. Czas mieszania wynosi 2-3 minuty, następnie konieczna jest 1-2 minutowa
przerwa i ponowne krótkie przemieszanie. Tak przygotowana mikrozaprawa jest gotowa do
nakładania. Przygotowywać taką ilość materiału, która może być zużyta w ciągu czasu obróbki.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE
Szlam nakładać za pomocą pędzla murarskiego oraz pacy. W jednym przejściu powinno się nałożyć
ok. 1,25 kg/m2, co odpowiada warstwie o grubości 1mm.
Nie nakładać w jednym przejściu grubszych warstw. Należy nałożyć przynajmniej 2 warstwy –
minimalne zużycie 2,5 kg/m2. Drugą warstwę nakładać, gdy pierwsza zwiąże na tyle, że nie ulegnie
uszkodzeniu.
Przy wykonywaniu uszczelnienia zespolonego (podpłytkowego) w basenach, na tarasach, balkonach i
w pomieszczeniach mokrych narożniki dylatacje należy uszczelnić taśmą 150. Na obszarach stale
znajdujących się pod wodą zaleca się stosować taśmy 240 lub 400 wklejane na reaktywną żywicę
uszczelniającą

Dylatacje ścian i płyt fundamentowych należy uszczelniać za pomocą taśm 240 lub 400
Na ścianach zagłębionych w gruncie taśmy uszczelniające przyklejane są z zastosowaniem szlamu
dwuskładnikowego, natomiast na płytach dennych taśmy przyklejane są na reaktywną żywicę
uszczelniającą, przed nanoszeniem właściwej hydroizolacji.

Przejścia rurowe zawsze uszczelniać z zastosowaniem kołnierzy zaciskowych. Przy obciążeniu
wodą jest to wymóg bezwzględny.
Przy wykonywaniu hydroizolacji na stabilnych okładzinach ceramicznych (np. na balkonach, tarasach)
ich powierzchnię należy zmyć i oczyścić ze wszystkich elementów ograniczających przyczepność oraz
zagruntować preparatem np. weber.prim 803 lub odpowiednikiem innej firmy o analogicznym działaniu
Parametry równoważności dla preparatu weber.prim 803 dla materiałów zamiennych:
•

jednokomponentowa warstwa sczepna, na bazie wolnej od rozpuszczalników dyspersji
tworzywa sztucznego

•

Baza: dyspersja tworzywa sztucznego

•

Barwa: jasnoczerwona lub inna

•

Rozpuszczalniki: brak

•

Gęstość: ok. 1,15 kg/dm3

Po wyschnięciu weber.prim 803 tworzy się przezroczysta błona tworząca warstwę sczepną, należy na
nią nanieść weber.tec Superflex D2 (lub odpowiednikiem innej firmy o analogicznym działaniu)
Parametry równoważności dla preparatu weber.tec Superflex D2 dla materiałów zamiennych:
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•

hydraulicznie wiążąca mikrozaprawa uszczelniającą na bazie cementu, kruszywa oraz
specjalnych dodatków i modyfikatorów

•

Baza: cement, selekcjonowane kruszywo, specjalne polimery

•

Kolor: dowolny

•

Postać: proszek + płyn zarobowy

•

Konsystencja: pastowata

•

Sposób nanoszenia: pędzel murarski, szczotka, paca blichówka, agregat natryskowy

•

Ilość nakładanych warstw: przynajmniej 2

•

Wiązanie i twardnienie: hydrauliczne oraz na skutek reakcji chemicznej

•

szybkowiążący, możliwość dalszej obróbki po 90 minutach

•

po 4 godzinach można obciążać ruchem pieszym i okładać płytkami

•

wysychanie niezależne od warunków atmosferycznych - wiązanie chemiczne

•

do uszczelnienia stref cokołowych budynków,

•

do wykonywania wtórnych izolacji budynków i budowli (ściany, posadzki), także typu
wannowego,

•

do uszczelnień zbiorników na wodę, również wodę pitną (do 15 m słupa wody), basenów,
zbiorników oczyszczalni ścieków,

•

do uszczelnień zespolonych (podpłytkowych) balkonów i tarasów,

•

do uszczelnień pomieszczeń wilgotnych i mokrych (natryski, łazienki, itp.),

•

jako wstępne uszczelnienie i warstwa sczepna pod uszczelnienia z polimerowo-bitumicznych
mas uszczelniających (KMB),

(maksymalna przerwa technologiczna to 2 dni). Należy zawsze sprawdzić przyczepność powłoki
hydroizolacyjnej do nieglazurowanych płytek, których powierzchnia była zabezpieczana środkami
pielęgnacyjnymi. W przypadku stwierdzenia niedostatecznej przyczepności powierzchnię płytek należy
mechanicznie zeszlifować. W przypadku uszczelniania powierzchni stale obciążonych wodą pod
ciśnieniem (znajdujących się pod wodą) zaleca się stosowanie elastycznej żywicy uszczelniającej
weber.tec 827 S (lub odpowiednikiem innej firmy o analogicznym działaniu).
Parametry równoważności dla preparatu weber.tec 827 S dla materiałów zamiennych:
•

dwuskładnikowa żywica uszczelniająca, stosowaną do uszczelniania powierzchni poziomych,
pionowych i pochyłych.

•

bardzo dobra przyczepność do podłoża

•

zdolność do mostkowania rys

•

wodoszczelność

•

elastyczność

•

odporność na działanie ciepła i mrozu

•

odporność na działanie agresywnych mediów

•

Baza surowcowa: żywica epoksydowa

•

Barwa: dowolna
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Rozpuszczalnik: brak

•

Składniki: 2

•

Konsystencja: pastowata
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Wpusty muszą być wyposażone w kołnierz uszczelniający (manszetę uszczelniającą). Powierzchnie
aluminiowe i ocynkowane jak również obróbki blacharskie oraz inne powierzchnie metalowe należy
odtłuścić np. preparatem : Uniwersalnym rozcieńczalnikiem i rozpuszczalnikiem (na bazie
aromatycznych węglowodorów i ketonu) a następnie zabezpieczyć (powlec) elastyczną żywicą
reaktywną weber.tec 827 S tworząc ciągłą, bezporową powłokę. Świeżą żywicę posypać dużą ilością
piasku kwarcowego do żywic o uziarnieniu 0,7-1,2 mm. Po związaniu żywicy nadmiar niezwiązanego
piasku usunąć.
Warstwy sczepne na istniejących grubowarstwowych i malarskich powłokach bitumicznych i
malarskich powłokach bitumicznych.
Istniejące hydroizolacje z mas bitumicznych i roztworów (zarówno nakładanych na zimno jak i na
gorąco) muszą mieć wytrzymałość pozwalającą na wykonanie na nich kolejnych warstw, miękkie
powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających
należy usunąć. Bezwzględnym wymogiem jest dobra przyczepność istniejących powłok
hydroizolacyjnych do podłoża.
Powierzchnię oczyścić wodą pod ciśnieniem, starannie usunąć niestabilne fragmenty, luźne i
niezwiązane cząstki, itp. Wykonać szpachlowanie drapane za pomocą szlamu izolacyjnego (zużycie
ok. 2,5 kg na powierzchni płaskiej, w obszarze ściana/posadzka, ok. 0,7 kg/mb).
Obszary, gdzie stare powłoki usunięto całkowicie zabezpieczyć przez dwukrotne nałożenie szlamu
izolacyjnego. Po wyschnięciu szpachlowania drapanego nowe uszczelnienie można wykonać
nakładając np. masę KMB
Hydroizolację należy wykonywać od strony narażonej na oddziaływanie wilgoci/wody i wyprowadzić na
wysokość przynajmniej 30 cm powyżej otaczającego terenu.

Fasety (np. na styku izolacji ławy fundamentowej ze ścianą) wykonać ze szpachlówki
uszczelniającej, zapraw typu PCC lub cementowej zaprawy klasy CS IV wg PN-EN 998-1 (o
wytrzymałości na ściskanie > 6 MPa).
Promień fasety powinien wynosić ok. 5 cm. Na fasecie wykonać powłokę hydroizolacyjną o
odpowiedniej grubości ze szlamu izolacyjnego
Do ochrony powłoki hydroizolacyjnej można stosować płyty styrodurowe (XPS) jak również płyty
ochronno-drenujące,.
Termoizolacja w gruncie musi być wykonana z materiału odpornego na obciążenia mechaniczne,
agresywne czynniki występujące w gruncie oraz oddziaływanie wilgoci/wody.
Należy tu stosować płyty styrodurowe (XPS) lub płyty ochronno-drenujące. Wykopy zasypywać tak,
aby nie uszkodzić hydroizolacji.
Przy wykonywaniu warstw ochronnych z tradycyjnego tynku, na związanej hydroizolacji wykonać
całopowierzchniową obrzutkę z zapraw. Tynk nakładać po 24 godzinach od momentu wykonania
obrzutki z zaprawy
W przypadku bezpośredniego użytkowania uszczelnianej powierzchni (ruch pieszy) należy uwzględnić
warstwę ochronną (np. jastrych ochronny na warstwie rozdzielającej z folii lub płytki okładzinowe).
W przypadku wykonywania hydroizolacji typu wannowego (odrywanych od podłoża przez ciśnienie
wody) elementy konstrukcyjne muszą umożliwiać przeniesienie parcia hydrostatycznego wody.
Hydroizolacja musi być wówczas wykonana na elemencie konstrukcyjnym.
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Przy izolacji typu wannowego przejścia rur instalacyjnych prowadzić, o ile to możliwe, nad
uszczelnianą powierzchnią.
W przeciwnym razie konieczne jest stosowanie specjalnych kołnierzy uszczelniających, manszet,
elastycznych mas uszczelniających, itp.

8. ODBIÓR HYDROlZOLACJI
Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach:
1)

odbiory międzyfazowe (częściowe),

2)

odbiór ostateczny (końcowy).

8.1 Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli:
•

Jakości materiałów,

•

Podkładu pod izolację,

•

Każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),

•

Uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych i wrażliwych na przecieki.

8.2

Odbiór materiałów

Polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną.
8.3 Odbiór podkładu pod izolacją powinien obejmować sprawdzenie:
•

Wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu

•

Poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików
ściekowych,

•

Poprawności zagruntowania podkładu, (jeśli podlega on gruntowaniu), oraz rejestrację
wszelkich usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub
sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów itp.),

Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować
sprawdzenie:
•

Ciągłości warstwy izolacyjnej,

•

Poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i innych
elementów przez izolacją oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki, oraz
rejestracją wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań,
odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.).

8.5 Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji
Należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne byty wykonane z jednego materiału i o identycznym
profitu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się - aby były dokładnie ze sobą
połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub skurczów).

8.6 Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:
•

Ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem,

•

Występowania ewentualnych uszkodzeń.

•

Przy parciu wody od zewnątrz - prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub
grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem.
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Projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie robót,

Dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów w postaci
•

Zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta albo wyników badań laboratoryjnych
przeprowadzonych na polecenie kierownika robót,

•

Protokoły z odbiorów częściowych,

•

Dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych).

8.8 Z odbioru ostatecznego Izolacji należy sporządzić protokół
W którym powinna być zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie
odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być wymienione w
protokole wraz z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku
odbiór końcowy może być dokonany dopiero po usunięciu usterek.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.2 Płaci się za wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni izolacji według ceny jednostkowej, która
obejmuje:
•

Przygotowanie stanowiska roboczego,

•

Przygotowanie materiałów

•

Dostarczenie materiałów i sprzętu,

•

Obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

•

Przygotowanie podłoża,

•

ułożenie izolacji , przytwierdzenie mechaniczne

•

wykonanie uszczelnień przy elementach przebijających izolację (rury kanalizacji itp.)

•

wykonanie uszczelnień przy przerwach dylatacyjnych, przy przerwach roboczych

•

Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów

•

Likwidacją stanowiska roboczego
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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych - Izolacja pozioma murów
wykonywana metodą iniekcji

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
naprawczą izolacją poziomą murów ceglanych wykonywaną metodą iniekcji niskociśnieniowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu naprawczej
izolacji poziomej zawilgoconych i zasolonych murów ceglanych, które obejmują:
• wykonanie odwiertów i odpylenie otworów iniekcyjnych,
• montaż pakerów iniekcyjnych,
• wypełnienie pustek powietrznych w murach za pomocą dyspersji cementowej,
• wykonanie właściwej iniekcji i reiniekcji uszczelniającej przekrój poprzeczny muru,
• wypełnienie pustych otworów iniekcyjnych za pomocą dyspersji cementowej.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Iniekcja niskociśnieniowa – metoda iniekcji, w której stosowane ciśnienie robocze zawiera się
między 10 a 20 bar.
1.4.2. Kompozycja iniekcyjna (iniekt) – ciekły preparat na bazie mikroemulsji silikonowych, który
penetrując przestrzeń w przekroju poprzecznym muru stanowi chemiczną blokadę przeciw wilgoci
podciąganej kapilarnie.
1.4.3. Wentyl iniekcyjny (paker) – urządzenie pozwalające na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych
pod ciśnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w przekroju poprzecznym muru ceglanego.
Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i specyfikacją techniczną.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".

2.0 MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, wg ST
„Wymagania ogólne”.
Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów
wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić
przydatność tych materiałów do stosowania
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(data produkcji) i przechowywać je w odpowiednich warunkach (określonych w Aprobacie).
Kompozycja iniekcyjna na bazie silikatów powinna charakteryzować się następującymi cechami:
•

brakiem rozpuszczalnika,

•

dobrą penetracją materiału, z którego wykonany jest mur,

•

możliwością wnikania w najmniejsze kapilary,

•

obróbką możliwą poprzez wlewanie i wtłaczanie,

•

nie może tworzyć soli szkodliwych dla murów,

•

możliwością stosowania nawet w murach o dużym zawilgoceniu.

Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca.

2.2. Wymagania szczegółowe
Materiał do wykonania uszczelnienia przekroju poprzecznego muru powinien gwarantować wykonanie
naprawczej izolacji poziomej metodą iniekcji.
Zaleca się użycie żywicy silikonowej, charakteryzującej się następującymi właściwościami:
•

skuteczność iniekcji mierzona spadkiem wilgotności masowej muru w odniesieniu wilgotności
początkowej ≥ 50%,

•

gęstość w temperaturze +20oC = 0,90÷1,00 g/cm3,

•

współczynnik pH = 5÷6,

•

możliwość rozcieńczenia wodą w stosunku 1:10 ÷1:14,

•

1-kompopnentowa, pozwalająca na łatwe wlewanie (iniekcja grawitacyjna) lub wtłaczanie przy
niskim i wysokim ciśnieniu iniekcji,

•

możliwość stosowania przy stopniu zawilgocenia muru wynoszącą do 90%,

Wykonawca może zastosować materiały pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inżyniera.
Zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB lub deklarację zgodności z
odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz
spełniać wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.

2.3. Pakery iniekcyjne
Pakery (osadzane w wywierconych otworach) o średnicy 18 mm stosuje się do iniektowania murów o
dowolnej grubości i wilgotności do 90%.

2.5. Środki czyszczące
Narzędzia i maszyny należy czyścić przy użyciu specjalnych środków czyszczących rozpuszczalników przewidzianych dla określonej żywicy silikonowej do iniekcji np. rozcieńczalnik AX.

3.0 SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Do wykonania iniekcji stosuje się specjalistyczny sprzęt przewidziany przez producenta materiałów
oraz sprzęt ogólnobudowlany zaakceptowany przez Inżyniera. Dla kontroli procesu technologicznego i
wykonywanych prac, Wykonawca winien posiadać podstawowy sprzęt laboratoryjny. Podczas robót,
Wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki wilgotnościowe panujące w murze, a podczas
robót posiadać do dyspozycji wilgotnościomierz i termometry do pomiaru temperatury powietrza i
podłoża ceglanego.
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Sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

3.2. Niezbędny sprzęt do wykonania przedmiotowych iniekcji
3.2.1. Jednokomponentowa, wysokociśnieniowa, pneumatyczna pompa iniekcyjna:
• przełożenie ciśnienia 1:39,
• maks. ciśnienie wchodzące 10 barów,
• maks. ciśnienie robocze 390 barów
• wydajność pompy ok. 2 l/minutę,
• zapotrzebowanie powietrza 200 l/minutę,
• pojemność zbiornika pompy min. 2 l,
• płynna regulacja ciśnienia roboczego.

3.2.2. Współpracująca z pompą sprężarka o maks. ciśnieniu roboczym 10 barów i 200 l
powietrza na minutę.
3.2.3. Samoiniekcyjne urządzenie tłokowe do iniekcji niskociśnieniowej – iniektor:
• pompa iniekcyjna,
• króciec napełniający lub wąż iniekcyjny.
3.2.4. Pakery iniekcyjne stalowe Ø 12 mm x 70 mm (krótkie) lub 12 mm x 115 mm (długie).
3.2.5. Wolnoobrotowe mieszadło o maks. 360 obrotów/min.

4.0 TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STT „ Wymagania ogólne".
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez
Inżyniera pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem. Składowanie materiałów musi
również spełniać te warunki.

5.0 WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM. 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca
robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu iniekcji. Przed przystąpieniem
do prac Wykonawca i Inżynier dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych.
Podczas wykonywania prac iniekcyjnych należy sporządzić protokół, w którym powinny być ujęte
następujące dane:
• warunki wilgotnościowe oraz zasolenie panujące w murze w czasie robót,
• temperatura konstrukcji i materiału iniekcyjnego,
• rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych pakerów,
• informacje o stosowanych materiałach i technologii prac,
• pozostałości materiału – odpady,

Pracownia projektowa
DRESLER STUDIO
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA SP Z
O.O. SP. K
31-463 Kraków, ul. Stokrotek 6
Fax:12 2100633 Tel: 600 511 422

Zadanie projektowe

Nr projektu

Strona/Stron

STWIORB - REMONT I ROZBUDOWA PAŁACU
WIELOPOLSKICH W OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM

STWIORB

Strona 50 z 190

• szczególne zdarzenia, np. duże zużycie materiałów, gwałtowne zmiany ciśnienia wg manometru
pompy, itd.
Protokół z prac iniekcyjnych zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów.

5.2. Wykonanie odwiertów i odpylenie otworów
Odwierty pod pakery (wykonywane na głębokość równą grubości muru minus 5 cm) należy wykonać
nachylone w dół pod kątem 15÷20° do poziomu posadzki w piwnicy, w odstępie, co 10÷12 cm. Po
wykonaniu wszystkich odwiertów, w celu wyeliminowania jego zatkania przez pyły z wiercenia, każdy
otwór należy przedmuchać sprężonym powietrzem. Jest to też kontrola drożności, gdyż z odwiertu
powinien wydobywać się strumień powietrza.

5.3. Montaż pakerów wiertniczych
Pakery wiertnicze należy wprowadzić do wywierconych otworów i rozprężyć gumową uszczelkę za
pomocą motylkowego pokrętła. Pakery nie mogą mieć w czasie montażu zamkniętych zaworów
odcinających, aby podczas iniektowania umożliwiały wypływ powietrza z odwiertu i stanowiły kontrolę
przepływu materiału iniekcyjnego.

5.4. Uszczelnienie przekroju poprzecznego muru przed iniekcją
W pierwszym procesie iniekcyjnym należy wypełnić pustki powietrzne w przekroju poprzecznym muru
za pomocą rzadko płynnej dyspersji cementowej.
Po godzinie jeszcze tężejącą dyspersję cementową wypełniającą również otwór iniekcyjny należy
udrożnić za pomocą stalowego pręta o średnicy i długości dostosowanej do średnicy wewnętrznej
pakera i długości nawierconych otworów.
Następnie należy przystąpić do wykonania właściwej iniekcji uszczelniającej przekrój poprzeczny
muru.

5.5. Wykonanie iniekcji uszczelniającej
Przed przystąpieniem do iniektowania należy:
• sprawdzić działanie pompy przy pomocy rozpuszczalnika, odprowadzając go do osobnego
pojemnika,
• po sprawdzeniu opakowań, należy materiał iniekcyjny rozcieńczyć, poprzez wymieszanie z wodą wg
wskazań na opakowaniu ,
• zamontować zawór szybkozłączny pompy iniekcyjnej na pakerze skrajnym.
Po podłączeniu do tego pakera końcówki pompy iniekcyjnej, iniekcję należy rozpocząć przy niskim
ciśnieniu płynnie przechodząc do maksymalnego ( do 20 barów). Iniekcje należy zakończyć w chwili
wypływu iniektu z pakera położonego obok – kontrolnego w stosunku do pakera „pracującego". Po
zamontowaniu zaworu szybkozłączki na następnym pakerze należy rozpocząć iniektowanie,
zamykając jednocześnie zawór na pakerze poprzednim. Czynności są powtarzane do zamontowania
końcówki pompy w ostatnim pakerze na danym odcinku ściany.
Po zakończeniu iniektowania rysy (przed upływem czasu obróbki iniektu, czyli po. 60 minutach) należy
wykonać reiniekcje, tzn. powtórzyć wszystkie czynności jw.
Reiniekcja ma na celu uzupełnienie ewentualnych strat materiału iniekcyjnego wskutek jego penetracji
w rozgałęzienia rys lub spękań betonu.
Po wniknięciu kompozycji iniekcyjnej w strukturę muru należy poprzez istniejące pakery wypełnić
otwory wiertnicze za pomocą dyspersji cementowej.
UWAGA:
1. Proces iniektowania powinien być przeprowadzony z dużą ostrożnością przy regulacji ciśnienia.
Przy gwałtownej zmianie ciśnienia na manometrze, proces iniektowania należy przerwać i rozpocząć
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od nowa od minimalnego ciśnienia. W razie potrzeby należy zrezygnować z iniektowania pompą
iniekcyjną, a roboty prowadzić iniektorami z małym ciśnieniem,

5.6. Czyszczenie sprzętu
Po zakończeniu iniektowania a przed zakończeniem czasu obróbki materiału iniekcyjnego należy
dokonać czyszczenia sprzętu do iniektowania z użyciem rozpuszczalnika.

5.7. Utylizacja odpadów i opakowań
Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztki dyspersji cementowej należy zutylizować zgodnie
ze wskazówkami producenta materiału.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być przeprowadzona zgodnie z
zasadami ogólnymi podanymi w STT„ Wymagania ogólne".
Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. Kontrolę w
zakresie odnośnych wymagań, w ramach nadzoru zewnętrznego, prowadzi ITB lub upoważniona
przez ITB instytucja.

6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót
Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji
aktualne świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru
wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do
sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego
przechowywania materiałów.

6.3. Badania w trakcie robót
W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować warunki wilgotnościowe panujące w
murze.
Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić oddzielnie protokół wg p.5.1.
Zapisy w protokole podlegają zatwierdzaniu przez Inżyniera. Akceptacja ich jest warunkiem
przystąpienia do następnego etapu robót.
Prace iniekcyjne powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają:
• materiał (opakowania, termin przydatności do użycia),
• sprzęt w zakresie sprawności technicznej,
• obróbka i wykonanie prac.
• udokumentowana kompetencja osób wykonujących prace iniekcyjne.

6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robót
Skuteczność wykonanych iniekcji należy sprawdzić przez wykonanie po 6 tygodniach i dodatkowo po
6 miesiącach pomiaru spadku wilgotności masowej muru na wysokości 30 cm i 55 cm od poziomu
górnych otworów przegrody, który to spadek powinien wynosić co najmniej 50%. Jeżeli wynik spadku
wilgotności w murze jest pozytywny to należy uznać, że roboty iniekcyjne zostały wykonane z
powodzeniem.

7. OBMIAR ROBÓT
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Obmiar powinien być wykonany na budowie w metrach kwadratowych zainiektowanego przekroju
poprzecznego muru, przy uwzględnieniu faktycznych ilości wtłoczonego preparatu iniekcyjnego i
dyspersji cementowej.
Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji.

8.0 ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST
8.2. Odbiory międzyoperacyjne
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:
• wykonanie i przygotowanie do iniekcji otworów ,
• wykonanie iniekcji.

8.3. Odbiory po zakończeniu robót
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów
i robót. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy.
Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i
pomiarów wtedy gdy:
• zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją.
• istnieją jakiekolwiek wątpliwości, co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy.
Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości
Inżyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych.
Inżynier może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem.

9. 0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne warunki płatności
Płatność za metr kwadratowy zainiektowanego przekroju poprzecznego muru należy przyjmować
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie wyników pomiarów i badali laboratoryjnych, z
ewentualnymi potrąceniami.

9.2. Szczegółowe warunki płatności
Cena jednostkowa wykonania iniekcji wg technologii przyjętej przez Wykonawcę i zaakceptowanej
przez Zamawiającego, obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie robót, dostarczenie materiałów,
wykonanie robót wg zakresu w p. 1.3. oczyszczenie stanowisk pracy i usunięcie będących własnością
wykonawcy materiałów.

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością
Należy przyjąć wg przedmiaru robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
•

PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczanie gęstości produktów chemicznych ciekłych i
stałych w postaci proszku.

•

PN-89/C-04963 Analiza chemiczna. Oznaczanie pH wodnych roztworów produktów
chemicznych.

•

Karty techniczne zastosowanych wyrobów oraz ich aprobaty techniczne ITB.
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1.4.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych - Betonowanie konstrukcji Kod
CPV – 45262311-4
1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetonowych w ramach inwestycji określonej w
OST-1 „Przedmiot ST” pkt. 1

1.2 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszym ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i żelbetonowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
• przygotowaniem mieszanki betonowej,
• wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,
• układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
• pielęgnacją betonu,
• zbrojenie

1.3 Ogólne wymaganie dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano OST – 1 „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST – 1.
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.
•

beton konstrukcyjny – C25/30

•

chudy beton –

C12/15

•

wylewka betonowa –

C12/15

2.2 Szalowanie
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunków: sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do
budowy szalunków

2.2.2 Płyty deskowania:
Sklejka
W miejscach gdzie jest to potrzebne – metalowe formy kształtowe;
Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości,
nieposiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż
25 mm.

Nie dopuszcza się szalowania z desek dla widocznych powierzchni stropów,
stropodachów, belek schodów, słupów, ścian itp.
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2.2.3 Środek anty przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w
reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4 Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie
zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz
temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie
2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIIIN, RB500W.
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.3.2 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materiały pomocnicze
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.

2.4 Składniki mieszanki betonowej
2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych
materiałów zamiennych.
•

Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005.

•

Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.

2.4.2 Woda
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo
•

Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział
6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w
reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość
siarczanów powinna być mniejsza od 1%.

•

Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie
powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawędziach.

•

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego
żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15%
płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%.

•

Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.

2.4.4 Domieszki do betonu
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i
dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu,
uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.
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Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium
Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami.
Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony, w
których zastosowano domieszkę.

2.2 Beton
Beton do konstrukcji kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:
•

nasiąkliwość - do %%; badanie wg normy PN-B-06250,

•

mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie
większy niż 20% po 150 cyklach i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

•

wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8),

•

wskaźnik wodo-cementowy {w/c) - ma być mniejszy od 0,5.

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B- 06250 tak, aby przy
najmniejsze ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien
odpowiadać najmniejszej jamistości.
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przy wibrowaniu oraz nie powinna być większa niż 42%
przy kruszywie grubym do 16mm.

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
•

z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3 -5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie
większą od dopuszczalnej, ilość piasku,

•

za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętości.

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
•

400 kg/m3-dla betonu klas B25 i B30,

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej
w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG.
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczać:
•

wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,

•

wartości 3,5 - 5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm,

•

wartości 4,5 - 6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy
uziarnieniu kruszywa 16mm.
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Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu
i następnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza się dwie metody badania:
•

metodą Ve-Be,

•

metodą stożka opadowego.

Różnicę pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie
PN-B-06250 nie mogą przekraczać:
•

±20% wartości wskaźnika Ve-Be,

•

+10mm przy pomiarze stożkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be
Dla konsystencji plastycznej K3 opuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST – 1.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek
wolnospadowych).
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory
z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi
w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się
jednakowymi drganiami na całej długości.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w OST – 1.
Transport mieszanki betonowej należy wykonać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw.
gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonać przy pomocy pompy
do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
•

90 min. - przy temperaturze +15°C,

•

70 min. - przy temperaturze +20°C,

•

30 min. -przy temperaturze +30°C

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST – 1.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jaki będą wykonywane roboty budowlane.
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Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcą
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmującej:
•

wybór składników betonu,

•

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

•

sposób wytwarzania mieszanki betonowej,

•

sposób transportu mieszanki betonowej,

•

kolejności sposób betonowania,

•

wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia w tych przerwach,

•

sposób pielęgnacji betonu,

•

warunki rozformowania konstrukcji (dekowania),

•

zestawienie koniecznych badań.

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidłowość wykonania robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
•

prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,

•

prawidłowość wykonania zbrojenia,

•

zgodność rzędnych z projektem,

•

czystość dekowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą
wielkość otuliny,

•

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,

•

prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,

•

prawidłowość rozmieszczenia i niezmienności kształtu elementów wbudowanych w betonową
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),

•

gotowość sprzętu i urządzeń do poprowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-B-06250 i PN-B-06250.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Szalunki
5.2.1 Wykonanie deskowań
•

Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów
oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana
jest zgoda Inżyniera

•

Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz
ręcznie usunąć luźną ziemię.

•

Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5. Należy je
ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu,
położenia i wymiarów wymagane w WTWO, rozdz. 5.
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•

Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość
połączeń należy ograniczać do minimum.

•

Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt,
deskowania należy wzmacniać 25mm taśmą stalową

•

Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy
kształtować zgodnie z projektem.

•

Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże

•

Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

Deskowanie dla podstawowych elementów obiektu {ustroju nożnego, podpór) należy wykonać
według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statystyczno wytrzymałościowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodnienia z Projektantem.
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i
uderzeniami przy je) wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:
•

szybkość betonowania,

•

sposób zagęszczania,

•

obciążenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
•

zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,

•

zapewniać jednorodną powierzchnie betonu,

•

zapewniać odpowiednią szczelność,

•

zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,

•

wykazywać odporność na deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych.

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32mm.
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i piórko. Styki, gdzie
można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw. Należy zwrócić
uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.
Sfazowania należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonane razem z pokrywami okapowymi musza być wykonane w
deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań
dokumentacji projektowej.

5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w
WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac
betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
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5.2.3 Przygotowanie powierzchni deskowań
A. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed
przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości
wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie
używać deskowań o zniszczonej powierzchni.
B. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne
pozostałości metali.
C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu
betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowań
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania .
B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny
pozostać na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28dniową, która zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie
przez zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.
Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte.
Żadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem.

5.3 Zbrojenie
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona
być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem
z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom.

5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy
A.

Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 8.8

B.

Rysunki robocze dostarczone przez
zestawienia stali i układ zbrojenia.

C.

Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące
elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z oznaczeniami
kodowymi pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do
szczegółowych rysunków roboczych.

D.

Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264

E.

Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno.

wykonawcę

przedstawiające

szczegóły

gięcia,

5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej
A.

Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz
inne zanieczyszczenia

B.

Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach.

Pracownia projektowa
DRESLER STUDIO
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA SP Z
O.O. SP. K
31-463 Kraków, ul. Stokrotek 6
Fax:12 2100633 Tel: 600 511 422

Zadanie projektowe

Nr projektu

Strona/Stron

STWIORB - REMONT I ROZBUDOWA PAŁACU
WIELOPOLSKICH W OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM

STWIORB

Strona 60 z 190

2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali
zbrojeniowej:
a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm
b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm
c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm
d. Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych:
•

płyty: 40 mm

•

ściany, belki: 40 mm.

C.

Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach.

D.

Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO

E.

Zbrojenie otworów:
Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno w pionie jak i w
poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbrojenia jakie byłoby
umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki
prętów musi znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi każdego z boków otworu.

F.

Spawanie zbrojenia:
Niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera

G.

5.4

Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem
przypadków kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie
prętów. Przed każdym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z
inżynierem.

Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej
Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w
pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany
skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich
próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu
realizacją umowy. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez
zarządzającego realizacją umowy.
Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione
wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia
wszystkie warunki specyfikacji, co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi
być przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami
badań mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji
wytwórni.
Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania:
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Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, jeśli
w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający realizacją
umowy.
•

Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba że Inżynier
wyda inne pisemne instrukcje.

•

Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3.

•

Zawartość całkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu
•

Fundamenty: 70-80 mm

•

Ściany, płyty i belki: 50-75 mm

•

Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu betonu.
W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale tylko przy
pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody.

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej
•

Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy
powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń,
otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie.

•

Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi
w WTWO, Rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

•

Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o
deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm.

•

Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń
wykonanych z aluminium.

•

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed
ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie
zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy
przed ułożeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy
•

Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli w
jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien
przeprowadzić betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych.

•

Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy:

•

Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy
pompą, transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem
zaaprobowanym przez Inżyniera pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w
czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych szwów roboczych w przypadku uszkodzenia
używanego sprzętu

•

Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm.
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•

Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją
umowy nie funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić.

•

Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych.

•

Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób
cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii.

5.4.4. Zagęszczanie betonu
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną
częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed
rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy
wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia przedstawione w
WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący
wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć
dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania.

5.4.5. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie
A.

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się
zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Należy zastosować specjalne metody
pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie
są one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające
wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po
pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej
od 30oC. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić
składniki mieszanki.
A.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Betonowanie konstrukcji należy wykonać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15MPa przed
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5° C jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20° C w chwili
układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35° C.
Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach.
Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.6. Łączenie ze starym betonem.
Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez Inżyniera.
Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia
producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od
producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania.

5.4.7. Drobne naprawy
A.
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy
nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do
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napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego
realizacją umowy, co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed
przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy
do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu
powinna być zgodna, co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu.
B.
Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione
bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego
betonu.
C.
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego
betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni
betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony
niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy
określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni
pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta
środków wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu
naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy do
akceptacji.

5.4.8. Prace wykończeniowe
Wykończenia płyt i podłóg:
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do
osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu
i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym.
Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym
betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym.

Kolejność prac wykończeniowych
Wykończenie powierzchni betonów należy wykonywać w następującej kolejności:
•

Ściany fundamentowe

•

Ściany i płyty

Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym
a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem
chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie.

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
•

wszystkie betonowane powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

•

pęknięcia i rysy są dopuszczalne,

•

równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-10260;

•

wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm.

•

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane.

•

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni
betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające
nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.
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Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

•

5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów.
A.

Ściany

1. Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach
określonych poniżej tolerancji.
2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż:
•

2 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest na
najwyższym punkcie.

•

5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na najwyższym
punkcie.

•

10 mm na całej wysokości ściany.

Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm.
3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z zasadami
określonymi w punkcie 5.4.8.

Płyty.
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji:
•

Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca
i kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym
punkcie.

•

Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjątkiem płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien
podłogowych lub kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje.
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukończonej
budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania całkowitego odpływu.
Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niż 5 mm i powinny spełniać określone
powyżej wymagania.

5.4.10. Pielęgnacja betonu
Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu:
•

7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego

•

14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego

Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy.
•

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami
cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem
specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym
pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać
tylko wody.

Ściany
•

Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na
miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu.
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•

Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po
usunięciu deskowań.

•

Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane.

W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy:
•

Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych
utrzymywanych w ciągłej wilgotności.

•

Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności.

•

Stale zraszać eksponowaną powierzchnię.

•

Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek
pielęgnacyjny.

•

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z materiałami
uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność na
całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi.
Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z WTWO, Rozdz.

6. ROBOTY FUNDAMENTOWE
6.1 Dokumentacja techniczna
Projekt fundamentów i innych wymaganych elementów zawarte są w projekcie konstrukcji

6.2 Warunki wykonywania fundamentów bezpośrednich
6.2.1 Podłoże pod fundamenty
Podłoże gruntowe, na którym mają być posadowione fundamenty, powinno być przedmiotem odbioru
częściowego. W dnie wykopu należy przeprowadzić badania kontrolne gruntów (skał) w celu
sprawdzenia, czy rzeczywiście właściwości podłoża nie są gorsze (np. mniejsza nośność lub większa
podatność) od przyjętych w projekcie konstrukcji i jej fundamentów. Odbiór podłoża powinien być
przeprowadzony bezpośrednio przed przystąpieniem do robót fundamentowych.
Grunty o zbyt małej nośności (np. grunty słabe) lub uszkodzone (np. przez naruszenie naturalnej
struktury wskutek "przekopania" albo przez nawodnienie wskutek braku urządzeń odwadniających lub
ich niewłaściwego działania), zalegające w dnie wykopu, powinny być częściowo lub całkowicie
wymienione albo wzmocnione zgodnie z projektem.
Gdy w podłożu, na którym ma być posadowiony obiekt budowlany, występują grunty wysadzinowe,
a w projekcie nie przewidziano przykrycia ich warstwą zabezpieczającą przed przemarzaniem, należy
je usunąć, co najmniej do głębokości przemarzania gruntu.
Jeżeli konieczne jest wyrównanie podłoża, wykonanie warstwy pośredniej lub wymiana gruntu, można
wykonać podsypkę piaskowo - żwirową lub chudy beton. Warstwa chudego betonu nie powinna być
grubsza niż 1/4 szerokości fundamentu. Podsypka powinna być wykonana z piasku średniego lub
grubego, pospółki lub żwiru. Gdy podsypka jest grubsza niż 20cm, należy ją układać warstwami
i zagęszczać.
Gdy w podłożu zalega grunt plastyczny, pod fundamentem należy umieścić warstwę pośrednią (ok.
10cm podsypki piaskowej lub betonu).
Podłoże z lessów o strukturze nie trwałej należy zwilżyć i wtłoczyć w nie warstwę żwiru lub tłucznia
(5 do 10cm), a na niej wykonać warstwę chudego betonu (10 do 15cm), oraz zabezpieczyć całą
powierzchnię dna wykopu przed napływem wody.

6.2.2 Ławy fundamentowa pod ściany
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Ławy betonowe i żelbetowe stosuje się:
•

w przypadku niejednorodnego podłoża gruntowego i możliwości nierównomiernego osiadania
fundamentu,

•

pod rzędy słupów,

•

przy posadowieniu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli jeżeli projekt
konstrukcyjny nie zaleca innego rozwiązania.

Ławy należy wykonywać na warstwie dobrze ubitego chudego betonu (np. klasy B7,5) o konsystencji
wilgotnej. Grubość warstwy chudego betonu > 6cm. Świeżo ułożoną mieszankę betonową należy
chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami, przez co najmniej, 36 godz. od zakończenia
betonowania, gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej +10°C. W przypadkach niższej
temperatury okres ochrony betonu należy przedłużyć do czasu uzyskania przez niego, co najmniej
50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie.
Przygotowanie mieszanki betonowej, sposób jej transportu, ułożenia i zagęszczenia powinny być
zgodne z wymaganiami. Ochrona przed niskimi temperaturami (poniżej +5°C) betonu ułożonego w
fundamentach.

6.2.4 Inne wymagania dotyczące robót fundamentowych
Roboty fundamentowe przy budynkach istniejących należy prowadzić z dużą ostrożnością.
Fundamenty budynków istniejących wolno odkrywać odcinkami <1,5m, a odległości między tymi
odcinkami >4,5m. Równocześnie należy sprawdzić, czy poziom posadowienia budynku istniejącego
odpowiada założeniom projektowym. W razie niezgodności należy stosować środki zapewniające
bezpieczeństwo budynków istniejących.
W przypadku fundamentów w zasięgu wód gruntowych instalacje i drenaże projektowane w poziomie
posadowienia należy wykonać przed przystąpieniem do wykonania fundamentu.
Po wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać zgodnie z projektem
Wykop powinien być wtedy odwodniony. Do zasypywania fundamentów należy stosować grunt z
wykopów (piasek), jeżeli w projekcie nie przewidziano użycia innych rodzajów gruntów. Grunt do
zasypywania nie powinien zawierać odpadów materiałów budowlanych lub innych zanieczyszczeń,
zwłaszcza organicznych.
Fundamenty można zasypywać po osiągnięciu przez nie nośności wymaganej w projekcie.
Zasypkę należy wykonać ze spadkami ułatwiającymi odprowadzanie wody w kierunku od ścian
budynku.

6.4 Odbiór robót
6.4.1 Odbiór podłoża
Odbiór podłoża powinien być dokonany bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania
fundamentów, aby w okresie między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się
zmienić stan gruntów w podłożu (np. wskutek zawilgocenia opadami atmosferycznymi).
Odbioru podłoża należy dokonywać przed ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej, chudego betonu
lub innych warstw izolacyjnych albo wyrównawczych. Odbiór podsypki oraz innych warstw
przeprowadza się dodatkowo po ich ułożeniu.
Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu zgodności rzeczywistych warunków wodno — gruntowych w
podłożu z danymi w dokumentacji geotechnicznej przydatności gruntów do celów przewidzianych
w dokumentacji projektowej.
Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie, w trudniejszych przypadkach z udziałem projektanta
dokumentacji geologiczno- inżynierskiej.
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Protokół odbioru podłoża powinien zawierać wyniki badań podłoża. Przy sprawdzaniu stanów gruntów
w podłożu można stosować makroskopowe metody badań. Gdy właściwości gruntów nie odpowiadają
warunkom projektu, należy wykonać badania laboratoryjne.
Sprawdzenie stanu gruntów - do głębokości 1m od poziomu posadowienia. Gdy na tej głębokości
występują grunty słabsze, niż to przyjęto w dokumentacji, należy przeprowadzić głębsze badania całej
warstwy słabszej aż do głębokości równej szerokości fundamentów, jeżeli ich szerokość wynosi mniej
niż 2,5m.

6.4.2 Odbiór robót fundamentowych
Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co powinno być
stwierdzone w protokole odbioru zapisem w dzienniku robót.
W przypadku, gdy zgłoszono zastrzeżenia, nie należy rozpoczynać robót fundamentowych.
W ciągu całego czasu trwania robót fundamentowych należy sprawdzać stan odwodnienia, podłoża.
W czasie odbioru fundamentów należy sprawdzać:
•

Zgodność ich usytuowania w planie i poziom posadowienia zgodnie z projektem,

•
Prawidłowość wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, żelbetowych,
murowych i izolacyjnych.
Odbiór tych robót powinien być dokonywany sukcesywnie, zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania tych robót, a wyniki odbioru - zapisane w protokołach odbioru robót zanikających.
Odbioru zasypki wykopu fundamentowego należy dokonywać na podstawie doraźnych badań jej
zagęszczenia podczas tych robót oraz sporządzanych protokołów z odbioru robót zanikających,
zgodnie z projektem
W przypadku budynków wymagających obserwacji należy przy każdym odbiorze częściowym robót
budowlanych sprawdzać stan założonych reperów i wyniki obserwacji osiadań oraz porównywać je
z osiadaniami dopuszczalnymi.
Przy odbiorze fundamentów w zakresie tolerancji wymiarów, jeżeli nie zostały one określone
w projekcie, obowiązują warunki podane dla danego rodzaju robót budowlanych. Odchylenia
w poziomach spodu konstrukcji fundamentów <5cm. Odchylenia w poziomach konstrukcji
fundamentów < 2cm. Dla fundamentów służących jako oparcie słupów żelbetowych prefabrykowanych
oraz elementów wielkowymiarowych < 0,5cm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie
nie mogą przekraczać wartości podanych w projekcie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Rozdziale II (kod 45000000-07) „Wymagania ogólne".

6.1 Badania kontrolna betonu
Dla określenie wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje należy w trakcie betonowania
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w liczbie nie mniejszej niż:
•

1 próbka na 100 zarobków, > 1 próbka na 50m3 betonu,

•

3 próbki na dobę,

•

6 próbek na partią betonu.

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje
się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.
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W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałościowych na ściskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodną Inspektora nadzoru, spełnienie tego
warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie
krótszym niż 28 dni.
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu
nakładania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie
nieregularnym, zgonie z normą PN-B-06250.
Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą
PN-B-06250.
Nasiąkliwość zaleca się również badać w próbkach wyciętych z konstrukcji.
Do określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej
jedne raz w okresie badania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonania
betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki
należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B06250.
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną
partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając, co najmniej eden raz w okresie
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6
próbek regularnych o grubości nie większej niż 160mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy
100mm.
Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B06205.
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości
batonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować:
•

badania składników betonu,

•

badania mieszanki betonowej,

•

badanie betonu.

6.2 Tolerancja wykonania
6.2.1 Wymagania ogólne
Rozróżnia się tolerancje normalną N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku
wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji
o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym
Budynek traktować należy jako budynek monumentalny o klasie tolerancji N2
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Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych
z podaniem:
a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi
w normie, łącznie określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi,
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne
w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze
systematycznym należy podjąć działania korygujące.

6.2.2 System odniesienia
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodnie z przyjętą
osnową geodezyjną stanowiącą przestrzenny układ odniesienia do określenia usytuowania elementów
konstrukcji zgodnie z normami PN-81/N-02251 i PN- 74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3 Fundamenty (ławy-stopy)
Dopuszczalne odchylenia usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż:
•

+5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno być większe niż:
•

+15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4 Słupy i ściany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie do punktu pozycyjnego (lufa osi
pozycyjnej) nie powinno być większe
•

±5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku
do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż:
•

±10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokość lub długość w metrach) na każdym poziomie
nie powinno być większe niż:
•

±20 mm przy L 30 m, ±0,25 (L+50) przy 30 m <L < 250m, ±0,10(1+500) przy L >500 m.

Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o wysokości
h powinny być większe niż:

•

±h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno
być większe niż:
•

+5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
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6.2.5 Belki i płyty
Dopuszczalne odchylenie osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż:

•

±5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż:
•

±L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległości belek nie powinno być większe niż:
•

+10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:
•

±5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:
•

±10mtn przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być
większe niż:
•

+10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hj stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno być większe niż:
•

±20mm przy H,<20m, ±0,5(Hi+20) przy20m<Hi<100m, ±0,2 (Hi +200) przy H,>100m.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru I, przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż:
•

±0,02 li lub 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomie górnym i dolnym oraz
odchylenia płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:
•

±0,02 I, lub 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:
•

-5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż:
•

-5mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7 Powierzchnie i krawędzie

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na
odcinku 2m nie powinno być większe niż: 5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny być
większe niż: 10mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej i wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m
nie powinny być większe niż:, 2mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie
powinny być większe niż: 4mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: L/200<10mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno być większe niż: 4mm
przy klasie tolerancji N1, 2mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8 Otwory i wkładki

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być
większe niż: ±10mm przy klasie tolerancji N1, ±5mm przy klasie tolerancji N2.
7. OBMIAR i ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST – 1.

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi są:
•

1 m3 kubatury stóp fundamentowych

•

1 m2 płaskich płyt żelbetowych

•

1 m2 płyty posadzki żelbetowej wraz z podkładem z betonu B10

•

1 m2 ścian żelbetowych

•

1 m3 kubatury stopni schodów zewnętrznych

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne".

7.3 Zgodność robót z dokumentacją projektowa i ST
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

7.4 Odbiór robót zanikających lub ulegających ukryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zaryciu jest:

•

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacją projektową i ST,

•

inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

Zakres robót zanikających lub ulegających zaryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w
umowie.

8.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST – 1.

8.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzględnia:
•

zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,

•

wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

•

oczyszczenie deskowania,

•

przygotowanie i transport mieszanki,
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•

ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,

•

wykonanie przerw dylatacyjnych,

•

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie
potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,

•

rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,

•

oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie będących własnością Wykonawcy, materiałów
rozbiórkowych,

•

wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

9.0 PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1

Związane normatywy

WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:
Rozdział

1 - Warunki Ogólne Wykonania

Rozdział

5 - Deskowania

Rozdział

6 - Roboty Betonowe

Rozdział

7 - Zbrojenia

Rozdział

8 - Konstrukcje drewniane

Rozdział

12 - Betonowe elementy prefabrykowane

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetonowe. Podstawa projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowe. Materiały.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 460-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badań.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu wiązania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości wody
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie absorpcji
kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.
Analiza w podczerwieni.
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PN-EN 460-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenie umownej zawartości suchej
substancji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie zawartości
chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.
Oznaczenie zawartości alkaliów w domieszkach.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetonowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261 Niszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości
betonu na ściskanie.
PN-B-06262 Niszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości
betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
PN-B-1501 Zaprawy budowlane zwykle.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych – Tynki szerokoporowe
renowacyjne

1. CZĘŚĆ OGÓLNA.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i
odbioru Robót.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych Dokumentacją Projektową.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.
W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót:
Wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach i stropach kondygnacji piwnicznej.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są przedstawione w
Projekcie Budowlanym

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i ST – 0 “Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego
realizacją umowy.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – 0
„Wymagania ogólne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa.
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
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Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

2.2. Transport, przechowywanie i składowanie materiałów.
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

2.3. Rodzaj zastosowanych materiałów.
2.3.1. Przyczepna, przeznaczona do natryskiwania, hydraulicznie wiążąca zaprawa
podkładowa pod tynki
Dane techniczne:
•

Baza cement, piasek kwarcowy o ziarnie do 4 mm, dodatki regulujące

•

Barwa szara - odcień cementu

•

Proszek, gęstość nasypowa ok. 1,6 kg/dm3

•

Proporcja mieszania 1 worek tynku (25 kg) i 4,0 l wody

•

Temperatura powietrza i obiektu podczas stosowania +5°C do +25°C

•

Sposób nanoszenia kielnia, przyrząd do natryskiwania , agregat tynkarski

•

Grubość powłoki całkowite przykrycie powierzchni lub częściowe przykrycie (szpryc
sieciowaty) - maks. 5 mm

•

Czas obróbki w temperaturze +20°C ok. 1,5 godziny

Zastosowanie:
Przyczepna, przeznaczona do natryskiwania, hydraulicznie wiążąca zaprawa podkładowa pod tynki
można natryskiwać na powierzchnię, nie pokrywając jej całkowicie (szpryc sieciowaty) lub też
pokrywać ją całkowicie. Za pomocą tego preparatu można przygotowywać podłoże pod wszystkie
tynki mineralne.
Przyczepna, przeznaczona do natryskiwania, hydraulicznie wiążąca zaprawa podkładowa pod tynki
jest przede wszystkim przeznaczony pod wykonanie tynku renowacyjnego z preparatu bardzo
porowatego, przepuszczający parę wodną, łatwo urabialny, hydraulicznie wiążący, mineralny tynk
podkładowy lub paroprzepuszczalny, porowaty, łatwy w obróbce, hydraulicznie wiążący tynk
renowacyjny.

Zużycie:
•

Ok. 3 do 4 kg/m2 tynku (w przypadku szprycu sieciowatego 50 % pokrycia).

•

Ok. 4,5 do 5,2 kg/m2 tynku (w przypadku szprycu sieciowatego 70 % pokrycia).

•

Ok. 6 kg/m2 tynku (w przypadku całkowitego pokrycia powierzchni)

2.3.2. Bardzo porowaty, przepuszczający parę wodną, hydraulicznie wiążący,
mineralny tynk podkładowy
Dane techniczne:
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•

Baza cement, piasek, kruszywa lekkie, dodatki regulujące

•

Barwa szara

•

Liczba komponentów 1

•

Gęstość nasypowa suchego proszku ok. 1,2 kg/dm3

•

Konsystencja plastyczna, odpowiednia do nakładania kielnią

•

Proporcje mieszania 25-kilogramowy worek tynku i ok. 6,0-6,5 l wody

•

Ciecz zarobowa woda

•

Zawartość porów w świeżej zaprawie >30%

•

Gęstość świeżej zaprawy ok. 1,3 kg/dm3

•

Zawartość porów w wyschniętym tynku >45%

•

Temperatura powietrza i obiektu w czasie obróbki od +5°C do +30°C

•

Sposób nanoszenia kielnia, agregat tynkarski, łata aluminiowa, listwa zębata nr 2

•

Czas obróbki w temp. +20°C ok. 2 godziny

•

Możliwość dalszej obróbki w temp. +20°C i przy 60% względnej wilgotności powietrza po 3
dniach

•

Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach zgodnie z normą DIN 1164 4,0 N/mm

•

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 7 dniach zgodnie z normą DIN 1164 22,0
N/mm2

•

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ H2O<18

•

Wartość kapilarnego wchłaniania wody po 24 godz. W24 >1 kg/m2

•

Głębokość wnikania wody >5 mm/godz.

Zastosowanie:
Bardzo porowaty, przepuszczający parę wodną, łatwo urabialny, hydraulicznie wiążący, mineralny
tynk podkładowy stosuje się jako tynk podkładowy lub wyrównujący, a także, jako tynk magazynujący
sole, nakładany bezpośrednio pod tynk renowacyjny w czasie renowacji murów piwnicznych i
obiektów zabytkowych. Szczególnie znajduje zastosowanie w czasie naprawy zawilgoconych i
zasolonych murów.

2.3.3. Paroprzepuszczalny, porowaty, hydraulicznie wiążący tynk renowacyjny – szary.
Rodzaj i właściwości:
Przedmiotowy szary tynk renowacyjny jest hydraulicznie wiążącą, gotową, suchą zaprawą
wyprodukowaną z dobranych kruszyw i dodatków regulujących.
Zaprawa ta przeznaczona jest do renowacji tynków. Nakłada się ją na odpowiednio przygotowane
podłoże. Tynk ten miesza się na budowie z wodą.

Dane techniczne:
•

Baza cement, piasek kwarcowy, kruszywa lekkie, dodatki regulujące

•

Barwa szara

•

Proszek, gęstość nasypowa ok. 1,15 kg/dm3

•

Proporcja mieszania 1 worek tynku (25 kg) i 5,5-6,5 l wody
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•

Konsystencja wymieszanej masy plastyczna, odpowiednia do nakładania kielnią

•

Gęstość świeżej zaprawy ok. 1,15 kg/dm3

•

Zawartość porów większa niż 40% objętości

•

Temp. powietrza i obiektu podczas stosowania +5°C do +30°C

•

Sposób nanoszenia kielnia i agregat tynkarski

•

Grubość powłoki jednowarstwowa do 3 cm, dwuwarstwowa maksymalnie 4 cm

•

Czas obróbki przy temperaturze +20°C ok. 45 minut

•

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µH2O ok. 12

•

Chłonność wody kapilarnej po 24 godz. W24 ok. 0,3 kg/m2

•

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.
5.2. Obróbka przyczepnej, przeznaczonej do natryskiwania, hydraulicznie wiążącej zaprawy
podkładowej pod tynki

5.2.1. Obróbka
Podłoże
Podłoże musi być stabilne, nośne i uwolnione z wszelkich zanieczyszczeń.
Luźne i obsypujące się części należy usunąć. Podłoża bardzo chłonne trzeba zwilżyć. Podłoża o
słabej nośności należy zagruntować odpowiednimi materiałami nadającymi się pod tynk. W przypadku
ścian zewnętrznych lub przed nałożeniem tynku renowacyjnego nie wolno stosować podtynkowych
Materiałów i zakotwień nieodpornych na rdzę. Jeżeli przyczepna, przeznaczona do natryskiwania,
hydraulicznie wiążąca zaprawa podkładowa pod tynki, stosowany jest, jako natrysk pod preparat
bardzo porowaty, przepuszczający parę wodną, łatwo urabialny, hydraulicznie wiążący, mineralny tynk
podkładowy lub paroprzepuszczalny, porowaty, łatwy w obróbce, hydraulicznie wiążący tynk
renowacyjny, to należy usunąć stare tynki i powłoki, aż do uzyskania nośnego podłoża. Trzeba
wydrapać spoiny muru na głębokość 2 cm i mechanicznie oczyścić powierzchnię. Zniszczone mury
należy wymienić lub uzupełnić.
Przygotowanie podłoża należy rozszerzyć na obszary leżące w odległości, co najmniej 0,8 m od
miejsca wystąpienia szkód powstałych w wyniku zawilgocenia. W przypadku wewnętrznych ścian
piwnicznych lub sklepień piwnic przygotowanie podłoża należy rozszerzyć o obszary leżące w
odległości co najmniej 1,0 m od ściany zewnętrznej, z którą łączą się ww. ściany wewnętrzne i
sklepienia.

Natrysk
Z 4,0 l wody należy wymieszać 1 worek z preparatem przyczepnej, przeznaczonej do natryskiwania,
hydraulicznie wiążącej zaprawy podkładowej pod tynki, (25 kg) tak, aby nie było grudek. Do mieszania
Używać betoniarki lub wiertarki z nasadką mieszającą. Czas mieszania wynosi ok. 2 minuty.
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Mieszaninę należy natychmiast Użyć. Preparat nakładać kielnią, narzucać specjalnym przyrządem lub
przy Użyciu agregatu tynkarskiego. Jeżeli preparat stosowany jest pod tynk renowacyjny wykonywany
z preparatu PG lub SP to nakłada się go na 50 do 70% powierzchni. Jeżeli preparat nakładany jest na
mikrozaprawę uszczelniającą, np. wysokoelastyczna, zawierająca mikrowłókna zbrojące, 1komponentowa mikrozaprawa uszczelniająca lub wysokoelastyczna, szybko i hydraulicznie wiążąca
mikrozaprawa uszczelniająca, to tynk podkładowy nanosi się na jeszcze świeża, ostatnią, warstwę
szlamu uszczelniającego. W temperaturze +20°C preparat można obrabiać przez ok. 1 godzinę. Przed
nałożeniem właściwego tynku (np. renowacyjnego) należy odczekać 24 godziny.
Pielęgnacja Natryśnięty tynk sczepny przyczepnej, przeznaczonej do natryskiwania, hydraulicznie
wiążącej zaprawy podkładowej pod tynki, trzeba chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem. Należy
unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego i przeciągów. Przestrzegać reguł
obowiązujących przy robotach tynkarskich.

5.2.2. Składowanie i transport
Przyczepna, przeznaczonej do natryskiwania, hydraulicznie wiążącej zaprawy podkładowej pod tynki
dostarczany jest w workach 25-kilogramowych (waga netto). Preparat zapakowany w oryginalnych
workach, przechowywany w suchych pomieszczeniach może być składowany przynajmniej przez 6
miesięcy.

5.2.3. Wskazówki
Preparatu nie wolno mieszać z innymi materiałami budowlanymi. Ponadto należy chronić ww. preparat
przed stycznością z gipsem lub materiałami budowlanymi zawierającymi gips. Należy przestrzegać
przepisów BHP wynikających z instrukcji bezpieczeństwa i oznaczeń na opakowaniach.

5.3. Obróbka mineralnego tynku podkładowego
5.3.1. Obróbka
Podłoże
Należy usunąć wszystkie stare powłoki tynkarskie i malarskie, aż do natrafienia na nośne podłoże.
Fugi należy wydrapać na głębokość ok. 2 cm, a całą powierzchnię mechanicznie oczyścić. Zniszczone
fragmenty należy wymienić lub uzupełnić. Zabiegi przygotowawcze podłoża należy
Poprowadzić, co najmniej 0,8 m dalej niż wynosi zasięg szkód spowodowanych wpływem wilgoci. W
przypadku ścian działowych lub sklepień ceglanych stykających się z zewnętrznymi ścianami piwnic,
pracami przygotowawczymi podłoża należy objąć obszar znajdujący się do 1 m od ścian
zewnętrznych. Wydrapane fugi można wypełnić za pomocą tynku mineralnego podkładowego.
Powierzchnie, na które
Zostanie nałożony tynk mineralny podkładowy muszą być wolne od kurzu oraz wystarczająco suche.

Warstwa sczepna
Jako warstwę sczepną należy na 50-70% obrabianej powierzchni nanieść kielnią lub
natrysnąć przyczepna, przeznaczona do natryskiwania, hydraulicznie wiążąca zaprawa
podkładowa pod tynki warstwą o nieprzekraczalnej grubości do 0,5 cm. Przed
nałożeniem warstwy tynku mineralnego podkładowego należy odczekać, co najmniej
24 godziny.
Tynk podkładowy lub warstwa wyrównująca
Jako tynk podkładowy lub warstwę wyrównującą należy preparat stosować zgodnie z wytycznymi
WTA. Po naniesieniu i wstępnym wyrównaniu tynk należy "przeczesać" w kierunku poziomym za
pomocą np. listwy zębatej. Tynk podkładowy nakłada się jedną warstwą o minimalnej grubości 1 cm.
Jako urządzenie mieszające może być wykorzystywana betoniarka lub wiertarka z nasadzonym
mieszadłem. Po 3 dniach można nakładać jedno- lub dwuwarstwowo tynk renowacyjny.
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Czas mieszania
Zależnie od wybranej formy mieszania (ręcznego lub mechanicznego) 25-kilogramowy worek tynku
mineralnego podkładowego należy mieszać z 6,0-6,5 l wody, aż do chwili uzyskania grudkowej
zaprawy. W przypadku Użycia betoniarki czas mieszania wynosi 3-4 minuty, zaś w przypadku
zastosowania wiertarki z mieszadłem czas ten wynosi ok. 3 minut.

5.3.2. Zużycie
Ok. 11 do 12 kg/m2 tynku na każdy cm nałożonej warstwy.

5.3.3. Składowanie i transport
Mineralny tynk podkładowy dostarczany jest w 25-kilogramowych workach (waga netto).
Przechowywany w oryginalnie zamkniętych workach w suchym pomieszczeniu może być składowany,
przez co najmniej 12 miesięcy.

5.3.4. Wskazówki
Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki tynkarskiej. W przypadku nakładania tynku mineralnego
podkładowego w pomieszczeniach o podwyższonej względnej wilgotności powietrza (w celu
wykształcenia się właściwości hydrofobowych w tynku renowacyjnym w fazie jego wysychania) należy
przez podgrzewanie starać się obniżyć względną wilgotność powietrza, która może wynosić
maksymalnie 60% przy temperaturze powietrza i obiektu nie niższej niż +5°C. Tynku mineralnego
podkładowego nie można mieszać z innymi materiałami budowlanymi, a w szczególności z gipsem lub
produktami zawierającymi gips. Tynk mineralny podkładowy zawiera cement. W połączeniu z wodą
działa alkalicznie. Unikać styczności ze skórą i oczami. W przypadku dostania się preparatu do oczu
należy przemyć obficie wodą i wezwać lekarza.
W przypadku zetknięcia się preparatu ze skórą miejsce to należy przemyć dużą ilością wody. Należy
przestrzegać przepisów BHP wynikających z instrukcji bezpieczeństwa i oznaczeń na opakowaniach.

5.4. Obróbka tynku renowacyjnego
5.4.1. Obróbka
Podłoże
Należy usunąć stare tynki i powłoki, aż do uzyskania nośnego podłoża. Trzeba wydrapać spoiny muru
na głębokości 2 cm i mechanicznie oczyścić powierzchnię. Stare, nienośne mury należy wymienić lub
uzupełnić. Przygotowanie podłoża należy rozpocząć w odległości 0,8 od miejsca wystąpienia szkód
powstałych w wyniku zawilgocenia. W przypadku wewnętrznych ścian piwnicznych lub sklepień
piwnic, przygotowanie podłoża należy rozpocząć w odległości 1,0 m od ściany zewnętrznej, z którą
łączą się ww. ściany wewnętrzne i sklepienia. Podłoże pod tynk renowacyjny musi być nośne i
matowo wilgotne.

Postępowanie w przypadku zasolenia
Przed wykonaniem renowacji należy rozpoznać rodzaj i ilość obciążenia muru solą. Zgodnie z
wytycznymi WTA nałożenie tynku podkładowego w kombinacji z tynkiem renowacyjnym pozwala
pominąć obróbkę soli występujących w murze. Grubość nanoszenia każdej z warstw tynku
uzależniona jest od stopnia obciążenia solami.
Wykonanie warstwy zwiększającej przyczepność W tym przypadku należy natryskiwać powierzchnię
preparatem warstwą o maks. grubości 0,5 cm. Przed nałożeniem tynku podkładowego lub zaprawy
renowacyjnej szarej należy koniecznie odczekać 24 godziny. Zaprawa wypełniająca/tynk podkładowy.
Jako tynk podkładowy względnie warstwę wyrównującą należy stosować zgodnie z wytycznymi WTA
ekstremalnie porowaty tynk lub tynk renowacyjny szary. Po nałożeniu i wyrównaniu tynk taki należy
uszorstnić (np. za pomocą listwy zębatej nr 2).
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Wykonanie warstwy zwiększającej przyczepność
W tym przypadku należy natryskiwać powierzchnię specjalną, hydraulicznie wiążącą zaprawą
stosowana jako obrzutka (nie pokrywając całej powierzchni, lecz w 50-70%) warstwą o maks. grubości
0,5 cm. Przed nałożeniem tynku podkładowego lub zaprawy renowacyjnej białej należy koniecznie
odczekać 24 godziny.

Zaprawa wypełniająca/tynk podkładowy
Jako tynk podkładowy względnie warstwę wygładzającą należy stosować zgodnie z wytycznymi WTA
ekstremalnie porowaty tynk lub tynk renowacyjny biały. Po nałożeniu i wyrównaniu tynk taki należy
uszorstnić (np. za pomocą listwy zębatej nr 2).

Zaprawa renowacyjna
W 5,5-6,5 l wody należy wymieszać 1 worek z tynkiem renowacyjnym szarym (25 kg)
tak, aby nie było grudek. Do mieszania należy używać specjalnego mieszadła
(betoniarki) lub wiertarki z mieszadłem (np. mieszadło nr 4).
Czasy mieszania
W przypadku użycia betoniarki od ok. 3 do 4 min. W przypadku wiertarki z mieszadłem - ok. 2 min.
Należy przestrzegać ww. czasów. Tak przygotowana zaprawa jest już gotowa do nakładania.

Grubości powłok
Powłoka jednowarstwowa ok. 2-3 cm. Tynk renowacyjny powinien mieć możliwie równomierną
grubość. W przypadku nakładania dwuwarstwowego ogólna grubość powłoki winna wynosić
maksymalnie 4 cm. Jeżeli konieczne jest nałożenie drugiej warstwy, to pierwszą warstwę należy
uszorstnić. Drugą warstwę nakłada się po ok. 3 dniach zależnie od temperatury i wilgotności panującej
w obiekcie). W jednym procesie roboczym nie należy nakładać cieńszej warstwy, niż 10 mm. W
temperaturze +20°C tynk renowacyjny szary można obrabiać przez ok. 45 minut.

Pielęgnacja tynku renowacyjnego
Nałożony tynk trzeba chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem.
Należy unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego i przeciągów. W razie potrzeby
przykrywać powierzchnię tynku i/lub zwilżać ją wodą. Należy przestrzegać zasad obowiązujących w
robotach tynkarskich, a w szczególności reguły, iż tynk renowacyjny powinien wysychać w
temperaturze obiektu wynoszącej powyżej +5°C, zaś wilgotność względna nie powinna przekraczać
60%.

Kształtowanie wierzchu tynku renowacyjnego
Kształtowanie lica tynku renowacyjnego następuje zależnie od wizualnych wymagań. Tynk
renowacyjny szary może być po odczekaniu ok. 90 minut, zgodnie z ogólnymi wytycznymi robót
tynkarskich, zacierany pacą z gąbki lub z tworzywa sztucznego, a po całkowitym wyschnięciu może
stanowić ostateczne wykończenie. W razie potrzeby można go pokryć powłoką malarską. W
przypadku większych wymagań wizualnych polecamy nakładanie tynku zacieranego lub
drobnoziarnistego tynku renowacyjnego. Jako powłoki i tynki należy stosować materiały, które w
porównaniu z tynkiem renowacyjnym odznaczają się mniejszymi współczynnikami oporu wobec dyfuzji
pary wodnej.

5.4.2. Zużycie
Ok. 10 kg/m2 preparatu paroprzepuszczalnego, porowaty, łatwy w obróbce, hydraulicznie wiążący
tynk renowacyjny szary na każdy 1 cm warstwy.

5.4.3. Wskazówki
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W czasie obróbki należy przestrzegać ogólnych zasad obowiązujących przy robotach tynkarskich.
Ponadto w czasie nakładania tego tynku w pomieszczeniach o wysokiej względnej wilgotności
powietrza wymagane jest jej obniżenie, np. przez odpowiednie ogrzewanie pomieszczenia.
Preparatu paroprzepuszczalny, porowaty, łatwy w obróbce, hydraulicznie wiążący tynk renowacyjny
nie wolno mieszać z innymi materiałami budowlanymi. Ponadto należy chronić ww. preparat przed
stycznością z gipsem lub materiałami budowlanymi zawierającymi gips. Tynk renowacyjny zawiera
cement. W połączeniu z wodą działa alkalicznie. Unikać styczności ze skórą i oczami.
W przypadku dostania się preparatu do oczu należy przemyć je obficie wodą i wezwać lekarza. W
przypadku zetknięcia się preparatu ze skórą miejsce to należy przemyć dużą ilością wody. Należy
przestrzegać przepisów BHP wynikających z instrukcji bezpieczeństwa i oznaczeń na opakowaniach.

6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

6.3. Dokumentacja budowy.
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

6.4. Kontrola jakości materiałów i wyrobów.
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
BUDOWLANYCH.
7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót.
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.
7.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót.
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.
8.1. Rodzaje odbiorów Robót.
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

8.3. Odbiór końcowy.
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.

8.4. Odbiór tynków.
8.4.1. Odbiór podłoża.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami wg. p. 5.
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Jeśli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed
odbiorem oczyścić i zmyć wodą.

8.4.2. Odbiór tynków.
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być
zgodne z Dokumentacją Projektową.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn
tynków zwykłych wewnętrznych podano poniżej:
•

Odchylenie powierzchni 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 2m;

•

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i
ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm
w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości;

•

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego – nie większe niż 3 mm na 1m i
ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany,
belki itp);

•

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji – nie
większe niż 3 mm na 1 mm.

•

Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie
powinno być większe niż 7 mm.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie
powinno być większe niż:
•

Na całej wysokości kondygnacji – 10 mm;

•

Na całej wysokości budynku – 30 mm;

Dla wszystkich odmian tynków niedopuszczalne są następujące wady:
•

Trwałe ślady zacieków na powierzchni;

•

Odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

8.4.3. Odbiór końcowy.
Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do odbioru
końcowego Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty:
· Dokumentację Projektową,
· Protokoły badań kontrolnych lub atesty, jakości użytych materiałów,
· Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,
· Pisemne uzasadnienie odstępstw od Dokumentacji potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Odbiór końcowy zakończonych elementów powinien polegać na sprawdzeniu:
· Zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, wymaganiami niniejszej ST.
· Prawidłowości kształtu i wymiarów elementów.
· Prawidłowości złączy między elementami.

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH.
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Patrz ST „Wymagania ogólne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Dokumentacja projektowa.
10.2. Dokumenty związane.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom I „Budownictwo Ogólne”
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1.6.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych - Zbrojenie Kod CPV 45262310-7
1.0 WSTĘP
1.1 Zakres specyfikacji technicznej
Niniejsze warunki wykonania i odbioru robót odnoszą się jedynie do wymagań dotyczących zbrojenia
konstrukcji betonowych.

2.3 Zbrojenie
2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIII, 18G2.
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.3.2 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materiały pomocnicze
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie muszą odpowiadać celom, jakim mają służyć.

3. Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania zbrojenia powinien mieć do dyspozycji
następujący sprzęt:
•

giętarki,

•

prostowarki,

•

nożyce do cięcia prętów

•

wiertarki stacjonarne lub ręczne do wiercenia otworów w betonie,

•

lekki żuraw samochodowy,

•

sprzęt do transportu pomocniczego.

Zastosowany sprzęt wymaga akceptacji Inżyniera.

4. Transport
Wyroby mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ułożyć równomiernie na
całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas
transportu. Podczas transportu przestrzegać wymagań PN-88/H-01105.
Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń i
zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozją w okresie przed
wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu,
może być powłoka wykonana z mleczka cementowego.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
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Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Przygotowanie zbrojenia
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042.
Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy,
kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.
Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmrażać strumieniem ciepłej
wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty
zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy oczyścić benzyną aż do
całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia, powinny być proste.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku
większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i
wyciągarek.
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu stali. Pręty ucina się z
dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży,
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą PN-91/S-10042. Na
zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm.
Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Dla prętów ze stali ulepszanej cieplnie (np. podczas walcowania) należy opracować
Technologię gięcia prętów o większych średnicach. Niedopuszczalne jest
podgrzewanie prętów z takiej stali.
•

Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka
powinna być nie mniejsza niż 10d dla stali AII, dla stali gatunków wyższych nie mniejsza niż
15d. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia
równą co najmniej 20d.

•

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę.

•

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

•

Prętów nie należy zginać w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna odległość od
krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.

•

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Skrzyżowania prętów należy
wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań.

5.2.2. Montaż zbrojenia
Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) lub na
prefabrykacie wg naznaczonego rozstawu prętów. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na
podbetonie. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów betonem należy stosować podkładki
dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów
zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.
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Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych
pierścieniowych.
Typ podkładek dystansowych powinien być zatwierdzony przez Inżyniera.
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile 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 o średnicy nie mniejszej niż 1,0
mm (przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm).
Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną. Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego
dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania
nie może ulec zmianie.
Stal wbudowywana w zbrojenie powinna spełniać wymagania punktu 2 i punktu 5.2.1. niniejszej
specyfikacji. Stan powierzchni wkładek stalowych ma być zadawalający bezpośrednio przed
wbudowaniem.
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą nalotem niełuszczącej się rdzy. nie można wbudowywać
stali zatłuszczonej smarami, środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej lub oblodzonej
oraz stali, która była wystawiona na działanie wody morskiej.
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w Dokumentacji
projektowej jak i zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagają pisemnego uzgodnienia
Projektanta.
Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-91/S-10042.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na podłożu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednią wysokość
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym jest
niedopuszczalne.

5.2.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania.
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:
•

czołowe, elektryczne, oporowe,

•

nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,

•

nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,

•

zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,

•

zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,

•

czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą,

•

czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,

•

czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem,

•

zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,

Nie należy spawać prętów zbrojeniowych w temperaturze niższej niż –5ºC.
Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie
uprawnienia.
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Stal w zależności od klasy, należy spawać przy zachowaniu warunków dodatkowych wg PN-89/H84023/06 albo aprobaty technicznej.
Miejsca spawania powinny być położone poza odcinkami krzywizn prętów.
Łączenie prętów – wymiary spoin oraz nośność połączeń należy przyjmować zgodnie z PN-91/S10042.
Nie zaleca się łączenia prętów z stali AIII lub A-IIIN przez spawanie, gdyż bez zastosowania specjalnej
technologii spawania złącza takie są kruche.

5.2.2.2. Łączenie prętów na zakład bez spawania.
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) pojedynczych prętów prostych,
prętów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. Metoda ta może być
szczególnie stosowana w przypadku zastosowania stali klasy AIIIN lub AIII. Długości zakładów w
połączeniach zbrojenia należy obliczać w zależności od ilości łączonych prętów w przekroju oraz ich
wymaganej długości kotwienia wg normy PN-S-10042 p.12.8..
Dopuszczalny procent prętów łączonych na zakład w jednym przekroju nie może być większy niż:
•

dla prętów żebrowanych 50%,

•

dla prętów gładkich 25%.

W jednym przekroju można łączyć na zakład bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia
poprzecznego, niepracującego. Odległość w świetle prętów łączonych w jednym przekroju nie
powinna być mniejsza niż 2d i niż 20mm.

5.2.2.3. Kotwienie prętów.
Rodzaje i długości kotwienia prętów w betonie w zależności od rodzaju stali i klasy betonu należy
obliczać wg normy PN-S-10042 p. 12.6.
Minimalne długości kotwienia prętów prostych bez haków przyjmuje się:
•

dla prętów gładkich ściskanych – 30 d

•

dla prętów żebrowanych ściskanych – 25 d

•

dla prętów gładkich rozciąganych – 50 d

•

dla prętów żebrowanych rozciąganych – 40 d

Minimalne długości kotwienia prętów klasy A-I przed hakami i odgięciami przyjmuje się:
•

dla prętów ściskanych – 20 d

•

dla prętów rozciąganych ze stali kl. AI – 30 d

Minimalne długości kotwienia prętów klasy A-II przed hakami i odgięciami przyjmuje
się:
•

dla prętów ściskanych – 20 d

•

dla prętów rozciąganych – 25 d

gdzie d – średnica pręta

5.3. Pręty zespalające
W celu zespolenia dobetonowywanych elementów ze starym betonem należy nawiercić otwory o
odpowiedniej średnicy i osadzić w tych otworach pręty zespalające na klej epoksydowy lub inny wyrób
zaakceptowany przez Inżyniera.
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6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

6.1. Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania
Kontrola jakości zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości stali na zgodność z Dokumentacją
Projektową oraz podanymi poniżej wymaganiami.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę każdorazowo zgodnie z PN-82/H-93215 należy sprawdzić
•

dostarczone dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu:

•

oznakowanie znakiem CE lub B (certyfikaty lub deklaracje zgodności),

•

wyniki badań oraz atesty dostarczone przez Producenta,

•

zgodność zamówienia materiału z przywieszkami i atestami stali

•

stan powierzchni prętów

•

wymiary przekroju poprzecznego i długości prętów

•

Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez

•

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i odbioru zbrojenia potwierdzony wpisem do Dziennika

•

Budowy. Inspektor winien stwierdzić zgodność ułożonego zbrojenia z Dokumentacją
Projektową i odpowiednimi normami.
Przedmiotem sprawdzenia powinny być:

•

średnice i ilość prętów,

•

rozstaw prętów,

•

rozstaw strzemion,

•

odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia,

•

długość prętów,

•

długość zakotwień prętów,

•

położenie miejsc prętów lub odgięć oraz zakotwień prętów,

•

wielkość otulin zewnętrznych,

•

gatunek stali,

•

powiązanie (połączenia) zbrojenia między sobą,

•

pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania.

Sprawdzenie grubości otuliny może być dokonywane przez Inżyniera również po
•

betonowaniu przy użyciu przyrządów magnetycznych.

Dopuszczalne tolerancje:
•

różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ± 0,5 cm,

•

różnice w rozstawie między prętami głównymi w płytach nie powinny przekraczać ± 1,0 cm,
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•

rozstaw strzemion wzdłuż belek nie powinien różnić się więcej niż ± 2,0 cm,

•

odchylenie od przewidzianego nachylenia względem poziomu nie powinno przekraczać 3%,

•

odstęp od czoła elementu lub konstrukcji nie może się różnić od projektowanego o więcej niż
± 1,0 cm.

•

długości pręta między odgięciami nie powinna się różnić od projektowanej o więcej niż ± 1,0
cm.

•

różnica w wymiarach oczek siatki nie więcej niż ± 0,5 cm,

•

otuliny zewnętrzne powinny być utrzymane w granicach wymagań projektowych z tolerancją
dodatnią 0,5 cm,

•

liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna
przekraczać 20% wszystkich skrzyżowań (25% na jednym pręcie),

•

odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno

•

przekraczać 3%,

•

miejscowe wykrzywienie pręta nie może przekraczać ±0,5 cm

•

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidłowości obciąża Wykonawcę
robót, niezależnie od dokonanych uprzednio odbiorów.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru robót jest:
•

1 kg - wykonanego zbrojenia i kotew kapy betonu

Przyjmuje się łączną długość prętów zgodnie z Dokumentacją Projektową poszczególnych średnic
pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy kg/m. Nie dolicza się stali użytej na zakłady
przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości stali w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o
średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji z punktu 6 dały wyniki
pozytywne.

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB D-M.00.00.0 "Wymagania ogólne".
Cena wykonania robót obejmuje:
•

prace pomiarowe i przygotowawcze,

•

zakup, transport i składowanie wyrobów i materiałów,

•

oczyszczenie i wyprostowanie prętów,

•

wygięcie, przycięcie i łączenie prętów (na styk lub na zakład),
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•

montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego

•

stabilizacją oraz zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu,

•

montaż kotew kapy,

•

oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia stanowiących własność

•

Wykonawcy

•

wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji.

10. Przepisy związane
10.1. Polskie Normy
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
Wymagania i badania.
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
Projektowanie.
PN-89/H-84023/01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki.
PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-84/H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco.
PN-75/H-93200/00 Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-EN 10020 Definicja i klasyfikacja gatunków stali
PN-EN 10021 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych.
PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1:
Ogólne warunki techniczne dostawy
PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
PN-EN 10027-1 Systemy oznaczania stali. Część 1: Znaki stali
PN-EN 10027-2 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy
PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne.
PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli
PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.
PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju. [PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999]
PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję - Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję
PN-EN ISO 7438 Metale Próba zginania.
PN-EN ISO 15630-1 Stal do zbrojenia i sprężania betonu - Metody badań - Część 1: Pręty,
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walcówka i drut do zbrojenia betonu
PN-EN ISO 15630-2 Stal do zbrojenia i sprężania betonu - Metody badań - Część 2: Zgrzewane siatki
do zbrojenia

10.2. Polskie Normy – wycofane lub zastąpione
PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie
i transport.
[PN-H-84018] Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.
PN-71/H-86020 Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna) - Gatunki.
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1.7.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych - Roboty murowe Kod CPV
45262520-2
1.0 WSTĘP
1.2 Ogólna wymagania dotyczące robót murowanych
1.2.1 Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę, co najmniej:
•

zgodności usytuowania, wymiarów ścian,

•

zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

•

sprawności stosowanego sprzętu.

1.2.2 Sprawdzić w projekcie konstrukcyjnym,
Zgodnie z PN-B-03002:1999, założenia dotyczące przyjętej kategorii wykonania robót murowych oraz
kategorii elementów murowych. W przypadku sytuacji, w której przyjęte w projekcie założenia są
korzystniejsze od zaistniałych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczeństwa konstrukcji
dla nowych warunków wykonana przez projektanta konstrukcji.

1.2.3 Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw
Wymagając od producentów wyrobów certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub też
prowadząc badania w własnym zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-03002: 1999.

2.0 MATERIAŁY
2.1 Zaprawy do murowania
Rozróżnia się zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie.
Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie, (dla których
kontroluje się dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy) upoważnia do zakwalifikowania
wykonania robót kategorii A (przy spełnieniu pozostałych wymogów zgodnie z PN-B-03002:1999).
Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla których ustala się markę zaprawy tylko na
podstawie jej orientacyjnego składu objętościowego, kwalifikuje wykonanie robót do kategorii B.
Do murowania kominów z cegły klinkierowej stosować zaprawy do cegły klinkierowej

2.2 Elementy murowe
Rozróżnia się kategorię I i kategorię II elementów murowych.
Do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, że w zakładzie stosowana
jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej
wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe niż 5%.
Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość średnią, a
pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione.
Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.
Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i przeznaczenia
konstrukcji, przewidywanych wartości obciążeń działających na konstrukcję oraz warunków
środowiskowych.
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3.0 SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Rozdział I "Wymagania ogólne:
3.2 Sprzęt do wykonywania murów z cegły i bloczków gazobetonowych
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4.0 TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Rozdział I „Wymagania ogólne.

5.0 WYKONANIE MURÓW
5.1 Wykonanie murów jednolitych
5.1.1 Mury z cegły ceramicznej pełnej
Układ cegieł w murze powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania zgodnie z PN-68/B10020. Można stosować układy tradycyjne {kowadełkowy, krzyżykowy, polski, holenderski) oraz układ
wielorzędowy (w filarach). Specjalne dekoracyjne układy cegieł w ścianach nietynkowanych mogą być
stosowane pod warunkiem zachowania zasad prawidłowego wiązania.
W połączeniach murów warstwa wozówkowa jednego muru powinna być przeprowadzona przez
miejsce połączenia (styku) bez przerw, a warstwa główkowa drugiego muru (na tym samym poziomie)
powinna dochodzić tylko do połączenia. Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywać się z
przedłużeniem lic obu murów, lecz być przesunięte o 1/4 lub 3/4 cegły.
Ścianki działowe o grubości 1/4 cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie niższej niż
M3. W przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5m lub szerokość 5,0m, należy stosować
zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Ścianki te powinny być połączone
ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi, a zbrojenie zakotwione na głębokości, co najmniej
70mm.
Liczba cegieł połówkowych użytych do wykonywania murów nośnych nie powinna przekraczać 15%.

5.1.2 Mury z cegły dziurawki
Mury należy wykonywać z obu rodzajów cegieł {z otworami poprzecznymi i podłużnymi) bez
pozostawienia w licach ścian otworów przelotowych.
W miejscach oparć belek stalowych lub żelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny być wykonane z
cegły pełnej na zaprawie cementowo — wapiennej marki, co najmniej M12. Można także zastosować
opuszczone wieńce żelbetowe lub poduszki betonowe.

5.1.3 Mury z cegły kratówki
Do wykonywania murów z cegły kratówki należy stosować zaprawy cementowo — wapienne marki nie
niższej niż M5 o konsystencji gęsto — plastycznej przy zagłębieniu stożka pomiarowego 60-80mm.
Zasady wiązania cegieł kratówek powinny być identyczne jak cegły pełnej, z tym że szczeliny powinny
być usytuowane pionowo mury z ceramicznych pustaków ściennych pionowo drążonych
Należy stosować zaprawy cementowo — wapienne lub cementowe marki co najmniej M2 o gęstości
zapewniającej nieprzenikalnie zaprawy do szczelin. Zaleca się, aby zanurzenie stożka pomiarowego
wynosiło od 60 do 80mm.
W ścianach zewnętrznych szczeliny pustaków powinny być usytuowane równolegle do lica ściany
oraz przebiegać pionowo.
Przy wykonywaniu zakończeń lub wiązań murów o różnej grubości należy stosować cegłę ceramiczną
modularną. Filary międzyokienne należy wykonywać z całych pustaków klasy nie niższej niż 7,5. W
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celu zachowania prawidłowego wiązania należy stosować cegłę pełną modularną klasy wyższej niż
7,5.

5.2 Szybkość wznoszenia murów
Powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w murze i jej wytrzymałości.

6.0 TOLERANCJE WYKONANIA
6.1 Wymagania ogólne
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jeśli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N1.

Klasa tolerancji
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do
osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub filarów.
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne
w stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze
systematycznym należy podjąć działania korygujące.

6.2 System odniesienia
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty, pomiarowe zgodne z przyjętą
osnową geodezyjną, stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określana usytuowania elementów
konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i
PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

6.3 Ściany
Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać:
±10mm w przypadku murów pełnych oraz
Dopuszczalne odchylenie ścian murów pełnych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie
powinno być większe niż:
a) na odcinku 1 m: • 5mm przy klasie tolerancji N1,
b) na odcinku całej ściany: • 20mm przy tolerancji N1,

6.4 Otwory i wkładki
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: ±20mm
przy klasie tolerancji N1,

7. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR ROBÓT
7.1 Klasy kontroli
W zależności od typu i użytkowania konstrukcji, rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania
elementów konstrukcji:
• I - klasa kontroli zwykłej,
• II - klasa kontroli rozszerzonej.
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót.
Klasa kontroli może odnosić się do wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub
określonych operacji.
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Jeśli w ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu robót murowych stosuje
się klasę kontroli I.
Kontrolę rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów konstrukcji
szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności i o poważnych konsekwencjach zniszczenia
(np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku szczególnych wymagań funkcjonalnych (np. w
szybach dźwigowych itd.).
Dokumentacja z działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania, rejestr
wyników oraz rejestr niezgodności i działań korekcyjnych.
Dokładność wymiarów i usytuowania narożników oraz wybranych ścian budynku podlega kontroli
ciągłej.

7.2 Badania materiałów i wyrobów
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z
każdej dostawy powinno być podane:
•

w zaświadczeniach z kontroli,

•

w zapisach w dzienniku budowy,

•

w innych dokumentach.

Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklarację zgodności.
Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów powinny być zgodne z
wymaganiami norm i aprobat technicznych.
Przy odbiorze elementów murowych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju,
klasy, wymiarów i asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w
specyfikacji technicznej.
Nie należy używać do murowania ścian pustaków popękanych lub uszkodzonych.

7.3 Badania konstrukcji murowych
Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i narożnikach na zgodność należy
przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą należy przeprowadzić na podstawie oględzin i
pomiaru taśmą z podziałką milimetrową. W przypadku murów zewnętrznych spoinowanych,
sprawdzenie należy przeprowadzić na losowo wybranej ścianie za pomocą taśmy stalowej. Do oceny
należy przyjmować średnią grubość spoiny ustaloną przy założeniu średnich wymiarów cegły na
odcinku ściany o długości, co najmniej 1,0m.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy
przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych na
skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni muru, a następnie pomiar prześwitu między łatą i
powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1mm.
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji należy
przeprowadzać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z podziałką milimetrową.
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości budynku oraz usytuowania ścian
poszczególnych kondygnacji należy przeprowadzać za pomocą pomiarów geodezyjnych.
Sprawdzenie poziomowości warstw muru należy przeprowadzić z pomocą poziomicy murarskiej lub
wężowej oraz łaty kontrolnej a w przypadku budynków o długości powyżej 20m - za pomocą
niwelatora.
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przewodów, przerw
dylatacyjnych oraz osadzania ościeżnic należy przeprowadzić na podstawie; oględzin.
Sprawdzenie liczby użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych należy
przeprowadzać w trakcie robót i na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

8. OBMIAR i ODBIÓR ROBÓT
8.1 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest m2 ściany. Do obliczeń ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg
dokumentacji projektowej.

8.2 Zgodność robót z dokumentacją projektowa i ST
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3 Odbiór robót zanikających lub ulegających ukryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zaryciu jest:
Pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacją projektową i ST,
Inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zaryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w
umowie.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzględnia:
•

zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,

•

przygotowanie i transport

•

wymurowanie ścian

•

osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,

•

rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,

•

oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie będących własnością Wykonawcy, materiałów
rozbiórkowych,

•

wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

10.0. NORMY
Przy wykonywaniu murów metodami tradycyjnymi nadal aktualne są nieobowiązujące normy:
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanego betonu
komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze
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Ukazały się serie norm dotyczące metod badań zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 10152:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000, PN-EN 1015-7:2000.
Normy dotyczące metod badań elementów murowych:
PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000,
Norma PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie.
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1.8.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych - Roboty w zakresie wykonywania
pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne Kod CPV 45260000-7
45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

45261000-4

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5

Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9

Wykonywanie pokryć dachowych

45261320-3

Kładzenie rynien

45261400-8

Pokrywanie

45261420-4

Uszczelnianie dachu

45262100-2

Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262110-5

Demontaż rusztowań

1. WSTĘP
1.1 Zakres specyfikacji technicznej
Niniejsze warunki wykonania i odbioru robót odnoszą się jedynie do wymagań dotyczących pokryć
dachowych – nie obejmują wymagań odnośnie do całości przekrycia dachowego w rozumieniu
następujących definicji:

Przekrycie dachowe - przegroda składająca się z elementów nośnych, izolacji termicznej
i izolacji wodochronnej pełniąca rolę dachu zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i
funkcjonalnym.

Pokrycie dachowe - wierzchnia, wodochronną warstwa dachu lub stropodachu, przymocowana do
podłoża lub podkładu i odporna na działanie czynników atmosferycznych.

W warunkach wykonania i odbioru robót związanych z pokryciami dachowymi, jako zasadę przyjęto
określanie wymagań w następującej kolejności:
•

wymagania związane z projektem,

•

wymagania dotyczące przyjmowania materiałów na budowę,

•

wymagania dotyczące wykonywania pokryć,

•

kryteria odbioru.

3. RODZAJE POKRYĆ DACHOWYCH
Przy remoncie obiektu stosowane będą pokrycia: Pokrycia z blachy miedzianej łączonej na rąbek
stojący
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4. MATERIAŁY
4.1 Wymagania ogólne
Z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej wyroby dekarskie powinny:
•

Mieć certyfikat zgodność ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru
norm polskich, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną
państwa członkowskiego uznaną za zgodą z wymaganiami podstawowymi, a następnie być
oznaczone znakowaniem CE

•

Mieć deklarację zgodność z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.

•

Na opakowaniu materiałów stosowanych do wykonania robót dekarskich powinien się
znajdować termin przydatności do stosowania.

•

Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być zgodny
z wymaganiami producenta.

•

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót dekarskich.

4.2 Rodzaje materiałów
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego
stosowania w budownictwie.
a) blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm
b) blacha miedziana, grubości 0,8 mm

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

4.3 Przyjęcie materiałów na budowę
Podstawę przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią:
•

Projekt techniczny,

•

Dokumenty od producenta,

•

Sprawdzenie do oznaczenia wyrobów.

•

Sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami.

Projekt techniczny zawiera charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wykonania pokrycia. Na
budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według
specjalnej dokumentacji dotyczącej odstępstw od projektu.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.
Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa,
certyfikat zgodność z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności dla partii wyrobu oraz kartę
katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. Kontrolne badania właściwości
wyrobów pokrywczych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm dotyczącymi wyrobu lub
innych dokumentów odniesienia typu „aprobata techniczna".
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Wyroby pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
•

Odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub dokumentacji odstępstw od projektu,

•

Są właściwie opakowane i oznakowane,

•

Spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,

•

Mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub do dnia wejścia Polski do Unii
Europejskiej – certyfikat na znak bezpieczeństwa.

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

4.4 Przechowywanie materiałów
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

4.5 Transport
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
•

samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,

•

samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,

•

ciągnik kołowy z przyczepą.

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć
przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu
nie może przekroczyć 1 m.
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów
obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich Śródków transportu, które wpłyną niekorzystnie,
na jakość robot i właściwości przewożonych materiałów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego.

5. Wykonanie podłoży pod pokrycia
5.1.1 Podłoża z desek
•

Deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną
dordzeniową ku górze. Do impregnacji drewna można używać tylko środków niedziałających
agresywnie na miedź.

•

Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami.

•

Wilgotność desek nie powinna być większa niż 21 %.

•

Podłoże powinno być wykonane z desek o maksymalnej szerokości 15cm.

•

Deski zawsze układa się stroną rdzenną do góry

•

Miedzi sprzyja drewno iglaste, choć kontakt z nią mogą mieć prawie wszystkie gatunki, za
wyjątkiem drewna o bardzo kwaśnym odczynie (np. cedru).
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•

Czoła desek powinny stykać się na krokwiach.

•

Deski należy układać „na pióro" i „wpust" lub na „przylgę". Szczeliny między deskami nie
powinny być większe niż 2 mm.

•

Jeżeli deskowanie jest wykonane z drewna liściastego, powinno się na nim ułożyć materiał
oddzielający deskowanie od pokrycia: zbrojoną folię paroprzepuszczalną lub specjalną matę.
Niewskazana jest tu papa, ponieważ według niektórych specjalistów wywołuje ona tzw.
bitumiczną korozję miedzi. Folia czy mata powinna oddzielać miedź nie tylko od podłoża, lecz
także od wszelkich materiałów powodujących przyspieszoną korozję miedzi, np. od główek
stalowych gwoździ mocujących deskowanie

•

Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej niż 20mm.

•

W obiektach narażonych na silne podmuchy wiatru od spodu, na przykład w wiatrach oraz
obiektach o małym nachyleniu połaci i przy rozstawie krokwi większym od 1,1m podkład
powinien być wykonany z desek łączonych na wpust.

•

Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3cm do 5cm.

Wykonanie podkładów pod pokrycia blach
5.2.1 Wymagania ogólne
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
•

Pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN - B - 02361:1999,

•

Równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią
deskowania a łatą kontrolną o długości 3m był nie większy niż 5mm w kierunku prostopadłym
do spadku i nie większym niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci
dachowej),

•

Równość powierzchni płaszczyzny z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano
powyżej, z tym ze łata kontrolna powinna być położona, na co najmniej 3 krokwiach (przy
podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), Podkład powinien być zdylatowany
w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku
z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. W podkładzie powinny być osadzone
uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz powinny być usztywnione krawędzie
zewnętrzne.

5.5.3 Podkład z desek pod pokrycie blachą
Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania:
•

Podkład z drewna pod pokrycie blachą miedzianą powinien być wykonany z desek
obrzynanych grubości 25mm i szerokości od 12cm do15cm.

•

Deski zawsze układa się stroną rdzenną do góry

•

Podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek jak w p. 5.1.1,
łączonych na wpust lub przylgę.

•

W uzasadnionych przypadkach przy odpowiedniej sztywności podkładu dopuszcza się
układanie desek na styk

•

Gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy
kryciu blachą miedzianą zaleca się stosować gwoździe miedziane.

•

W korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~ 30cm, przy oknach wokół kominów
itp. podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk.
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6. POKRYCIA DACHOWE
6.1 Wymagania ogólne
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić
•

Po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją techniczną oraz
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,

•

Po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, na przykład
tynkowaniu kominów, wprowadzeniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni
pionowych, na które będą wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu
listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) ftp.,
z wyjątkiem robót, które ze wzglądów technologicznych powinny być wykonane w trakcie
układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu,

6.2 Pokrycia z blach płaskich – uwagi ogólne
Wymagania ogólna dotyczące pokryć z blach płaskich
W przypadku pokryć z blach płaskich należy się stosować do następujących zaleceń:
•

Podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane p.5.5,

•

Blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki.

•

Wszystkie wygięcia b/ach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie
blachy

6.3 Pokrycie z blachy płaskiej
Krycie połaci dachowej blachą płaską należy rozpocząć od zamocowania pasa usztywniającego i pasa
okapowego.
Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy miedzianej przeznaczonej do krycia połaci (do
0,8mm) i przybity do deskowania gwoździami ze stali nierdzewnej w dwóch rzędach mijankowo.
Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w
zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne, i umocować go do deskowania
żabkami oraz gwoździami miedzianymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i
prostopadłych do okapu.
Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do
okapu. Jeżeli górny brzeg arkusza wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty równo
z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty.
Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej
o 10 cm.

6.4 Arkusze blach powinny być łączone:
•

W złączach prostopadłych do okapu - na rąbki stojące podwójnie o wysokości od 25mm do
45mm,

•

W złączach równoległych do okapu - na rąbki leżące pojedyncze, przy pochyleniu połaci
powyżej 20°, lub na rąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°,

•

W kalenicy lub narożach - na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25mm do 45mm,

•

Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek żabek.

•

Rozstaw łapek w rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50cm i 20cm od końca arkusza.

•

W rąbkach leżących rozstaw żabek powinien wynosić nie więcej niż 45cm.
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•

Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o
10cm.

•

Rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte wzglądem siebie o 1/2 arkusza.

•

Z obu stron kalenicy rąbki stojące powinny być zagięte i położone na długości 10 cm, a blachy
obu połaci połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący.

•

Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy
wzdłuż zlewni.

•

Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący.

Pokrycie blachą o grubości 0,55 mm wykonuje się według powyższych zasad oraz według wymagań
PN-EN 504:2002 dla blach układanych na ciągłym podłożu i zaleceń producenta.
Złącza prostopadłe do okapu należy wykonywać na rąbki stojące, a złącza równoległe do okapu na
rąbki leżące.
Gwoździe i żabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny być miedziane.

6.5 Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesie ruchów
poziomych i pionowych dachów w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru
dylatacji.
W pobliżu attyk, kominów, w miejscach gdzie może się okresowo gromadzić woda, połączenia blach
uszczelnić kitem dekarskim

6.6 Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
W dachu z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłoża.
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%.
Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0m, w przypadku budynku zabytkowego należy
pozostawić istniejący układ rur spustowych.
Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi
kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia
liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur
spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wypustów dachowych powinny być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Spadki podłużne koryt odwadniających powinny zapewniać swobodny odpływ wody opadowej.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 ,
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B- 94702:1999 i PN-B94701:1999.
Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny być każdorazowo ustalone
indywidualnie na podstawie PN- 92/B- 01707.

7.0 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „Ogólne warunki techniczne.
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Jednostką obmiarową jest komplet wykonanych prac dla poszczególnych elementów objętych
niniejszą Specyfikacją Techniczną.
Jednostką obmiarową jest:
•

- 1 m2 pokrycia z blachy

•

- 1 mb rynien.

8.0 KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych
Warunków technicznych.

8.1 Kontrola wykonania podłoży
Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystąpieniem do wykonania pokryć.

8.2 Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blach
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia blach polega na sprawdzeniu, czy są spełnione są
wymagania zawarte w p.5.5, niniejszych Warunków. Deski zawsze układa się stroną rdzenną do góry

8.3 Kontrola wykonania pokryć
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami
powołanych w p.1 norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunków. Kontrola ta jest
przeprowadzona przez inspektora nadzoru:
•

W odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) podczas wykonywania robót
dekarskich,

•

W odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) po zakończeniu robót
dekarskich.

8.4 Pokrycia z blachy
Kontrolę międzyoperacyjna i końcową dotyczącą z pokryć z blachy
przeprowadza się, sprawdzając zgodność wykonywanych prac z wymaganiami
PN-61/B-10245 PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002. PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z
wymaganiami niniejszych Warunków. W przypadku blach dachówkowych podczas kontroli należy
zwrócić szczególną uwagą na odkryte krawędzie i zakłady.

8.5 Pokrycia nowo opracowane
Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć nowo opracowanych przeprowadza się,
sprawdzając zgodność wykonywanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.

8.6 Ocena wyników badań
Uznaje się, że badania dały wyniki pozytywny, jeżeli wszystkie sprawdzane właściwości pokrycia są
zgodne z niniejszymi wymaganiami lub wymaganiami aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm
przedmiotowych.
Podstawę do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
1. Pełną, dokumentację powykonawczą wraz z oświadczenia stwierdzającym zgodność wykonania
robót dekarskich i blacharskich z projektem,
2. Protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,
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3. Stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót dekarskich były
pozytywne.
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych Warunków technicznych.
Protokół odbioru powinien zawierać:
1. Zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
2. Stwierdzenie zgodności lub niezgodność wykonania robót dekarskich z projektem,
3. Spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien
utrzymania pokrycia.

wchodzić program

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ustalenie ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w 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 ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
•

Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

•

Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowani, ewentualnych ubytków
i transportu na teren budowy,

•

Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

•

Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10.0 NORMY
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów
i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.
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1.9.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych - Roboty ślusarskie - Balustrady
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
balustrad

1.2. Określenia podstawowe
1.2.1. Balustrady wymienione w pkt.1.1
Element zabezpieczenia krawędzi peronów, schodów, konstrukcji mostowych, łączników i pochylni –
chroniący przed upadkiem z wysokości, zapewniający bezpieczną eksploatację
1.2.2 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB „Wymagania ogólne”.

2. Materiały
Dobór materiału nawierzchniowego należy do Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z
Inspektorem.

2.1. Stal czarna
•

Blacha 10 mm

•

Pręty Ø 16 i Ø12

•

Kotwy wklejane M 10- M12

•

Pochwyty drewniane typu omega

•

Elektrody do spawania stali

2.2. Badania na budowie
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
•

jakości materiałów, spoin i otworów na kotwy mocujące

•

zgodności z projektem

•

jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji

2.3. Dokładność wykonania
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138

3. Sprzęt.
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB „Wymagania
3.2. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne”.
4.2. Elementy balustrad mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.
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5. Wykonanie robót
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą balustrady
Wykonawca we wstępnym etapie realizacji inwestycji wykona i przedstawi gotowe odcinki balustrad
oraz szczegółowe rysunki wykonawcze w celu uzgodnienia technologii wykonania i montażu,
zastosowanych materiałów i profili oraz sposobu wykończenia z Zamawiającym i Projektantem.

5.2. Sprawdzanie zgodności warunków terenowych z projektowymi.
Przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni należy sprawdzić zgodność wykonania konstrukcji,
na których będą mocowane balustrady z projektem, potwierdzić zakończenie prac związanych z
betonowaniem oraz wykonać odpowiednie zabezpieczenia bhp.

5.3. Sprawdzenie nośności podłoża i przygotowanie podłoża
•

należy potwierdzić uzyskanie wymaganej wytrzymałości konstrukcji betonowych, do których
będą mocowane balustrady

•

przygotowanie podłoża pod podkład i pozostałe warstwy izolacjo- nawierzchni ma na celu
usunięcie mleczka cementowego i innych słabo związanych z podłożem elementów i
wyrównanie nawierzchni; przygotowanie powinno być przeprowadzone poprzez śrutowanie
bezpyłowe,

Odbiór podłoża powinien potwierdzić zgodność przyjętych w projekcie wymogów nośności podłoża z
rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa od założeń w tym zakresie, powinny być wpisywane w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektora.

5.4. Wykonanie i montaż balustrad
•

balustrady należy wykonać jako ażurowe, ze czarnej, na słupkach z płaskowników

•

mocowanych do konstrukcji żelbetowej, z wypełnieniem z płaskowników w rozstawie co 12
cm, poręczami drewna dębowego na wys. 1,1 m;

•

poręcze powinny być zainstalowane jako konstrukcja ciągła z uwzględnieniem dylatacji;
wystające końce powinny być zaokrąglone.

•

krawędzie cięte powinny być oszlifowane

•

gotowe słupki balustrad - kotwić na podlewkę lub na zaprawę plastyczną

•

po rektyfikacji słupków, związaniu zaprawy - dokręcenie kotew i ścięcie nadmiaru

•

pręty wypełnienia należy montować na budowie, stabilizując je spoiną odcinkową

•

spoiny spawane należy oszlifować i usunąć przebarwienia za pomocą pasty

•

pręty i rury należy wykończyć jako polerowane, a słupki jako szczotkowane

•

elementy należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą
(najlepiej przy pomocy folii malarskiej)

6. Kontrola jakości robót
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB „Wymagania
ogólne”.
6.2. Sprawdzenie wykonania balustrad polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w niniejszych warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji
projektowej.
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W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
•

sprawdzenie wymiarów pod względem przepisów budowlanych

•

sprawdzenie miejsc i sposobu zamocowania

•

sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i zachowania
kątów i przebarwień

•

sprawdzeniu czy spawy zostały zeszlifowane i nie są widoczne po pomalowaniu

•

sprawdzenie jakości wykonania powłok malarskich

7. Obmiar robót
W przypadku wykonywania obmiaru robót wg. niniejszej ST jednostką obmiaru jest [mb] gotowego
wyrobu, po pomalowaniu i zamontowaniu

8. Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.

9. Podstawa Płatności
Zasady Płatności określone są w Kontrakcie
W przypadku konieczności skalkulowania ceny jednostkowej Robót wg. niniejszej ST cena ta
uwzględnia wszystkie opisane roboty.

10. Przepisy związane
PN-80/ M-02138 Tolerancja kształtu i położenia
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-EN 10025:2002 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe
PN-75/M-6; PN-H-84023-07 [16], PN-H-84018 [13], PN-H-84019 [14], PN-H-84030-02 [17]
PN-EN ISO 4957:2004 Stale narzędziowe
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1.10.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych - STOLARKA BUDOWLANA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac renowacyjnych
stolarki otworowej, drewnianej, wchodzących w zakres wykonania wymiany i remontu drzwi

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacją OST 00. - „Wymagania
Ogólne”

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie renowacji i rekonstrukcji stolarki otworowej tj. okien, na obiekcie objętym Kontraktem.
Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania prac renowacyjnych i wymiany stolarki
są:
- ręczny demontaż skrzydeł drzwiowych
- oczyszczenie powierzchni osciezy drzwiowych z warstw lakierów i farb olejnych przy zastosowaniu
metod chemicznych lub mechanicznych
- usuniecie zniszczonych elementów przez wycięcie lub demontaż całych listew
- sklejenie obluzowanych drewnianych elementów klejem odpornym na działanie wilgoci
- wymiana zniszczonych elementów konstrukcyjnych na nowe oraz rekonstrukcja brakujących listew i
szprosów z dobrze wysezonowanego drewna iglastego( sosna, świerk)
- uzupełnienie drobnych ubytków drewna oraz pęknięć i szczelin gotowym kitem z żywicy lub gotowym
kitem z zawartością trocin
- Wklejenie cienkich wstawek drewna w miejscach pęknięć i pomiędzy rozeschłymi deskami
- uzupełnienie powierzchniowych nierówności od strony zewnętrznej szpachlówką do drewna ze
spoiwem poliestrowym
- uzupełnienie powierzchniowych nierówności od strony wewnętrznej szpachlówką do drewna z
wypełniaczem kredowym
- przeszlifowanie powierzchni papierami ściernymi o rożnej gradacji w celu wyrównania podłoża
- odnowienie ozdobnego żłobkowania na belkach i ślemionach lub wykonanie żłobkowania wg
wytycznych konserwatorskich jeśli element ( belka, ślemię) podlega wymianie na nowy
- wykonanie podkładowej warstwy malarskiej gruntem do drewna pod powierzchnie malowane farbą
kryjącą
- pomalowanie powierzchni drzwi i ram drzwiowych farba alkidową półmatową w dwóch warstwach, w
odpowiednio dobranym kolorze złamanej bieli ( kolor ostatecznego wymalowania należy

zatwierdzić komisyjnie)
- kompleksowa konserwacja i naprawa okuć i klamek
- rekonstrukcja wszystkich pierwotnych okuć metalowych oraz mosiężnych klamek według
zachowanych historycznych egzemplarzy
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- rekonstrukcja brakujących uchwytów i szyldów z mosiądzu według zachowanych pierwotnych
elementów na odpowiednich typach drzwi
- wymiana szklenia wybranych drzwi i naswietli na szkło katedralne
- ponowny montaż skrzydeł drzwiowych po konserwacji
- wykonanie nowych drzwi z drewna sosnowego selekcjonowanego, klejonych trójwarstwowych, o
parametrach określonych w dokumentacji projektowej wraz z okuciami wykonanymi na wzór
istniejących
- dostawa i montaż drzwi ( wraz z regulacją)
- uzupełnienie tynków.
- osadzenie progów
- obrobienie ościeży po montażu.
- uzupełnienie tynków na ościeżach i przylegających ścianach, wraz z wykonaniem gładzi gipsowej z
gipsu szpachlowego dwuwarstwowo.
-malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych ościeży i przyległości po osadzeniu nowych drzwi
w kolorach takich jak kolor ścian poszczególnych pomieszczeniach.

Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac renowacyjnych i wymiany stolarki:
- ustawienie i rozbiórka niezbędnych rusztowań
- wykonanie i rozebranie niezbędnych zabezpieczeń
- wykonanie odkrywek warstw malarskich, celem ustalenia pierwotnej kolorystyki

1.4. Określenia podstawowe
1.4.2. Naświetle – ruchoma lub stała część ściany przepuszczająca światło pomiędzy
pomieszczeniami. Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła, lub z samej oszklonej
ościeżnicy
1.4.3 Stolarka - oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych,
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota,
bramy) oraz wnętrz budynków.
1.4.4. Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służący
do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem.
1.4.5. Ościeżnica - jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w
otworze budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży.
1.4.6. Ościeże - oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest
przeznaczony do zabudowania stolarką

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 5.1.

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 2.1.
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Nowa stolarka powinna być znakowana przez producentów:
- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania
- znakiem bezpieczeństwa.
W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie należy wykonać jego
dokumentację w oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawić
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wraz z oświadczeniem producenta o zgodności wyrobu z tą
dokumentacją.

2.2. Preparaty do renowacji stolarki drewnianej z odzysku
2.2.1. Środek do czyszczenia powierzchni drewnianych z warstw lakierów i farb
olejnych,
pasta do usuwania przemalowań

2.2.2. Środek do klejenia obluzowanych elementów drewnianych,
klej odporny na działanie wilgoci

2.2.3. Preparat do wykonywania uzupełnień drobnych pęknięć i szczelin w
drewnianych ramach okiennych – gotowy kit z żywicy lub gotowy kit z zawartością
trocin
2.2.4. Szpachlówka do drewna ze spoiwem poliestrowym
2.2.5. Szpachlówka do drewna z wypełniaczem kredowym
2.2.6. Grunt do drewna pod powierzchnie malowane farbą kryjącą
2.2.7. Farba alkidowa półmatowa wysokiej jakości w odpowiednio dobranym kolorze złamanej
bieli
Odporna na czynniki atmosferyczne, wilgoć, nieżółknąca.

2.3. Nowe okucia drzwi
Okucia zamykające, zawiasy, okucia uchwytowo - osłonowe dobrane ścisłe wg szczegółowych
wytycznych konserwatorskich. Próbki elementów dostarczone Inspektorowi nadzoru do akceptacji pod
względem estetycznym przez projektanta.

2.3.1. Okucia zamykające.
Zamki wpuszczane, osadzone wewnątrz skrzydła. Zastosować odpowiedni typ zamka do rodzaju
pomieszczenia
Przed montażem zamków Inspektor nadzoru w uzgodnieniu z Konserwatorem zabytków określi
sposób wykonania okuć.

2.3.2. Zawiasy
Rodzaj i klasa zawiasów co najmniej równorzędne rodzajowi i klasie zamknięć, Zawiasy
odpowiadające częstotliwości użytkowania, trwałości określonej liczbami cykli z uwzględnieniem
obciążenia próbnego i masy skrzydła wykonane zgodnie z normą PN-EN 947:2000 i PN-EN 948:2000
dla drzwi do pomieszczeń biurowych i w budynkach użyteczności publicznej. Zawiasy zamocowane
przez producenta w komplecie.
W każdym skrzydle minimum dwa zawiasy.

2.4. Szklenie okien
Szkoło katedralne.
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2.5. Drzwi drewniane, nowe
2.5.1. Drzwi drewniane
Drzwi nietypowe, wykonane wg zamówienia indywidualnego. Drzwi, z drewna klejonego, z
powtórzeniem wszystkich elementów ich podziałów proporcji, profili przy zastosowaniu nowoczesnych
rozwiązań, spełniających normy użytkowania i wyposażone są w:
•

zamek wpuszczany

•

klamki rekonstruowane na wzór historycznych

Wymiary poszczególnych okien należy dobrać z natury zachowując proporcje, wygląd, szerokości
profili itp. zgodnie z projektem.

Skrzydło wykonane z tarcicy. Wymiary zgodne z dokumentacja projektową.
Okucia
Okucia stosowane do okien, umożliwiające otwieranie i/lub uchylanie - wykonane na wzór istniejących.
Typ okuć powinien być dostosowany do ciężaru skrzydła okiennego. Górne okna uchylne powinny
mieć okucia pozwalające na ich uchylenie z poziomu parapetu

2.5.2 Wykończenie
- Kolor stolarki: złamany biały (kolor uzgodnić z konserwatorem zabytków ) –
Farby posiadające atest higieniczny , materiał dopuszczony do stosowania w budynkach użyteczności
publicznej, zewnętrzna powłoka farby odporna na czynniki atmosferyczne.
Wymagania i badania dotyczące stolarki drewnianej powinny być zgodne z Polską Normą PN-88/B10085.

2.7 Wykaz zastosowanych półproduktów i elementów wyposażenia
•

Drewno sosnowe

•

Wodorozcieńczalne farby

•

Klamka wykonana na wzór istniejącej.

•

Okucia wykonane na zamówienie na wzór istniejących

•

listwy drewniane

•

masy akrylowe

3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 3.1

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Prace renowacyjne należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego:
szlifierki, opalarki, skrobaki, ściski stolarskie, wiertarki, dłuta mechaniczne, papier ścierny o różnej
gradacji oraz innego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
Prace montażowe należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego
przez producenta stolarki. Zastosować podnośniki, rusztowania, pomosty robocze.
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4. Transport
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 4.1.

4.2. Transport materiałów
Elementy stolarki drewnianej należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed
uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne"
poz. 5.1.

5.2. Wykonanie renowacji drzwi
Wybrane w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i Konserwatorem zabytków drzwi lub ich części
przeznaczone do renowacji należy zdemontować, a następnie przetransportować do miejsca
wykonywania prac, zgodnie z wytycznymi zawartymi w SST R-01. „Rozbiórki i demontaże”.
Następnie wykonać renowacje elementów zgodnie z programem prac konserwatorskich.
W razie potrzeby należy wymienić szklenie naświetli na szkło katedralne

5.3. Montaż drzwi
Montaż należy wykonać po obrobieniu ościeży i zamontowaniu ościeżnic.
Stolarkę montować po zakończeniu robót mokrych i po wyschnięciu ścian. Ościeża przed
wbudowaniem powinny być równe i gładkie, oczyszczone z pyłu.
Drzwi powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Poszczególne
elementy stolarki powinny być odpowiednio zabezpieczone taśmami i folią przed zabrudzeniem.
Zastosować elementy do mocowania ościeżnic i rozmieścić punkty podparcia i zamocowania według
wskazań producenta stolarki.
Szczelinę między ościeżnicą a ościeżem wypełnić pianką poliuretanową.

5.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robot tymczasowych
W miejscu wskazanym przez Zamawiającego ustawić pojemnik na gruz.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia (wynajęcia) odpowiednio dużych pojemników do
składowania gruzu od firmy posiadającej koncesję na wywóz odpadów.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy potwierdzenia składowania gruzu na wysypisku.
Przed demontażem okien, na chodniku lub terenie przed budynkiem wygrodzić strefę ochronną.
Zgłoszenie zajęcia chodnika i koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
Pomieszczenia oraz sprzęty, w których następuje wymiana okien, należy obłożyć szczelnie folią. W
przypadku konieczności sprzęty oraz meble należy przestawić lub wynieść na zewnątrz
pomieszczenia.
Po demontażu skrzydeł starych drzwi należy odnieść je do kontenera ustawionego w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
Z uwagi na zabytkowy charakter budynku, należy zachować ostrożność przy wykuwaniu starych ram
Drzwiowych.
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Po demontażu ram starych drzwi należy odnieść je do kontenera ustawionego w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego.
Naprawa ubytków w tynkach wewnętrznych o zewnętrznych wraz z malowaniem ościeży
Po wymianie okna Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do sprzątnięcia pomieszczenia do
stanu sprzed wymiany drzwi.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 6.1.

6.2. Kontrola jakości
Kontrola jakości prac obejmuje:
- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów
- ocenę wyglądu drzwi w kontekście zgodności z istniejącą stolarką w budynku,
- brak zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń
ram, szyb i okuć
- odchylenie od pionu ościeżnic drzwiowych nie może przekraczać 2mm na 1 m ościeżnicy, ale nie
więcej niż 3mm na całą ościeżnicę,
- otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć,
- otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub
zamykać, zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami i
płaszczyznami.
- 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.

6.3. Ocena wyników badań
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robót
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 7.1.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi są:
•

- dla montażu drzwi w świetle wbudowanej stolarki: 1 m2

•

- dla dostawy drzwi wraz z okuciami: 1 szt/kpl

•

- dla wykonania renowacji powłok na drzwiach i ościeżach: 1 m2

•

- dla wykonania przeszklenia drzwi lub naświetli: 1 m2

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
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Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 8.1.

8.2. Rodzaje odbiorów
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają:
•

odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodność z aprobata techniczną lub dokumentacją
indywidualną w zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości
wykonania,

•

robót zanikających i ulegających zakryciu

•

zamocowanie ościeżnic i okuć

•

uszczelnianie luzów

•

odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu

•

wbudowaniu stolarki

•

odbiorowi końcowemu

•

odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 9.1

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
•

wykonanie renowacji skrzydeł, ościeżnic, parapetów wybranych drzwi wraz z okuciami

•

dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, łącznikami,
uszczelkami

•

przygotowanie stanowiska pracy

•

montaż i demontaż rusztowań i pomostów roboczych

•

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

•

dopasowanie i wyregulowanie stolarki

•

montaż parapetów

•

usunięcie zabrudzeń i naprawa uszkodzeń

•

uporządkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy związane
10.1. Normy
•

PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania
dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja

•

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciążenie pionowe,
zwichrowanie i siły operacyjne

•

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda
badania
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•

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja

•

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja

•

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja

•

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania

•

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

•

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania

•

1PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania

•

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

•

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

•

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych
modularnie

•

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania

•

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych.
Zmiana 2 Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Pracownia projektowa
DRESLER STUDIO
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA SP Z
O.O. SP. K
31-463 Kraków, ul. Stokrotek 6
Fax:12 2100633 Tel: 600 511 422

Zadanie projektowe

Nr projektu

Strona/Stron

STWIORB - REMONT I ROZBUDOWA PAŁACU
WIELOPOLSKICH W OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM

STWIORB

Strona 117 z 190

1.11.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych + Okładziny z płyt gipsowo — kartonowych
kod CPV 45442100-8
1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
okładziny z płyt gipsowo -kartonowych (suchych tynków gipsowych).

1.2. Zakres robót objętych ST
Okładziny z płyt gipsowo -kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowe
konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki
na ścianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiałów tradycyjnych.
Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo -kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.
„Prawa" strona płyty gipsowo -kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wnętrza pomieszczenia. Stron „lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo -kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót podano w ST Rozdziale II „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Ich pozyskiwania składowania podano w ST Rozdział II
"Wymagania ogólne"
2.2. Płyty gipsowo -kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79450 wymagania dla płyt gipsowo- kartonowych

3.0. SPRZĘT
3.1 Ogólna wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Rozdział II „Wymagania ogólne:
3.2 Sprzęt do wykonywania suchych tynków
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4.0. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Rozdział II „Wymagania ogólne.
4.2 Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo -kartonowych
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolą opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty
taśma stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.
Pakiet należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym, mocnym, a zarazem
płaskim podkładzie.
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Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.

5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólna zasady wykonania robót podano w ST Rozdział II. ”Wymaganiao”
5.2 Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonania okładzin z płyt gipsowo- kartonowych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów,
tj. po upływie 406 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.
Okładziny z płyty gipsowo -kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieścić
się będzie w granicach od 60 do 80%.
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaż okładzin z płyt gipsowo -kartonowych na ścianach murowanych.
5.3.1 Przy montażu płyt gipsowo -kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

5.4 Montaż okładzin z płyt gipsowo -kartonowych na ścianach na ruszcie
5.4.1 Okładziny na ruszcie stalowym
Ruszt stalowy pod okładziny gipsowo -kartonowe można wykonać na kilka sposobów:
•

Przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,

•

Z użyciem ściennych profili o szerokości 50mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu
ES,

•

Przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES.

5.5 Montaż okładzin z płyt gipsowo -kartonowych na ruszcie na sufitach
5.5.1 Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo -kartonowych powinien składać się z dwóch warstw" dolnej
stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej W dalszej części „warstwa nośną" oraz górnej
- dalej nazywanej „warstwa górną". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się
tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów SA kształtowniki stalowe
lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju rusztu przy projektowaniu sufitu, należy barć pod
uwagę następujące czynniki:
a) kształt pomieszczenia:
•

jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność
rusztu zasadne jest stosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

•

W pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,

•

sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

•

Jeżeli ruszt styka się bezpośrednio 2 płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować
ruszt jednowarstwowy, natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się
rozwiązania dwuwarstwowe,
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Rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania
podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,
b) Grubość zastosowanych płyt:

•

Rozmieszczenie płyt,

•

Rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt.

•

c) Funkcję, jaką ma spełniać sufit:

•

Jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze
prostopadły do elementów warstwy nożnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z
kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy nie palny) nie ma
wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina
gipsowo- kartonowa.

5.5.2 Tyczenie rozmieszczenia płyt
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru
podstawowych zasadach;
•

styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem
(równolegle do kierunku naświetlenia pomieszczenia),

•

Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby
styki długich krawędzi płyty opierały się na tych elementach,

•

Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

•

Ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt,
należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o
szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),

•

Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,

•

Jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo -kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją
jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.

5.5.3 Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu, Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek
pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy obciążeniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie
wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na
dany łącznik lub kotwę.
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów,
jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do Stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4 Mocowanie płyt gipsowo -kartonowych do rusztu
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo -kartonowe zwykłe o grubości 12,5mm. Jeśli tego
wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o
grubości 12,5 lub 15mm.
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Płyty gipsowo -kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
•

Mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych
rusztu,

•

Mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu, ułożonych równolegle do nich
dłuższymi krawędziami.

•

Płyty gipsowo -kartonowe mocuje się:

•

Do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,

•

Do profili stalowych blachowkrętami.

5.5.5 Kierunek mocowania płyt gipsowo -kartonowych na sufitach
Grubość
płyt [mm]

Kierunek
mocowania

Dopuszczalne rozpiętość między elementami nośnymi [mm]

9.5

poprzeczny

420

podłużny

320

poprzeczny

500

podłużny

420

poprzeczny

550

12,5

15.0

5.6.2 Sufit z rusztem dwuwarstwowym
Na podłożu nierównym, w celu zmniejszenia ilości punktów kotwień lub, gdy sufit ma być obniżony,
stosuje się rusz dwuwarstwowy. Odległości między listwami w warstwie nośnej zależą od grubości
stosowanej w danym przypadku płyty gipsowo -kartonowe oraz kierunek jej montażu w stosunku do
listew nośnych. Listwy warstwy głównej są rozmieszczane w odległości (d), uzależnionych od
wymiarów poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nośnej.
Wymiary listew [mm]

Dopuszczalne odległości (d) między elementami kotwiącymi [mm]

szerokość (e)

50

650

grubość (f)

25

szerokość (e)

50

grubość (f)

32

800

Dla rusztów dwuwarstwowych mocowanych bezpośrednio do podłoża wymiary listew głównych oraz
dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do podłoża są następujące:
Wymiary listew [mm]

Dopuszczalne odległości (a) między elementami kotwiącymi

szerokość (b)

1100

63
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38

Wymiary listew głównych oraz dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do podłoża,
dla rusztów dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, są następujące:
Wymiary listew [mm]

Dopuszczalne odległości (a) między elementami kotwiącymi [mm]

szerokość (b)

63

1400

grubość (c)

38

5.7 Sufity na ruszcie stalowym
5.7.1 Ruszt stalowy - standard
Opisany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym do
niemieckiego systemu S400.
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy
zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą.
Konstrukcja rusztu zbudowana jest z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6.
Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje
się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy
pomocy wieszaków, gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta
mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o
sufit mocowany bezpośrednio do podłoża.
Konstrukcję rusztu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowe. Jednak w pomieszczeniach
długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy
stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów.
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych
(60/60).
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między pólkami profili
UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian.
Grubość płyty
gipsowokartonowej

Dopuszczalna odległość Dopuszczalna odległość w
między wieszakami
warstwie głównej
[mml

Dopuszczalna
odległość w warstwie
nośnej

9,5 12,5 15,0

850 850 850

420 500 550

1250 1250 1000

Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólna zasady kontroli jakości robót podano w ST Rozdział
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo -kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405
„Wymagania dla płyt gipsowo- kartonowych".
W szczególności powinna być oceniania:
•

Równość powierzchni płyt

•

Narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń)
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•

Wymiary płyt (zgodne z tolerancją)

•

Wilgotność i nasiąkliwość

6.2.2 Warunki badań płyty gipsowo -kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.0 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B 00.00.00 „Wymagania ogólne".
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w
sianie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu
stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów
w stanie surowym.
Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli
każda z nich jest mniejsza niż 0,5m2

8.0. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Rozdział II „Wymagania ogólne"

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
okładzinowych z płyt gipsowo- kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od
jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją, projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6
ST dały pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. Roboty okładzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze."

Sprawdzeniu podlega:
•

a) zgodność z dokumentacją techniczną,

•

b) rodzaj zastosowanych materiałów,

•

c) przygotowania podłoża,

•

d) prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,

•

e) wichrowatość powierzchni.

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny,
powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych
w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzić za pomocą
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o
długości około 2mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5mm.
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Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku
Odchylenie
powierzchni suchego
tynku od płaszczyzny
i odchylenia krawędzi
od linii prostej

Nie większa niż 2mm
i w liczbie nie
większej niż 2 na
całej długości laty
kontrolnej o długości
2mb

Pionowego

Poziomego

Nie większe niż

Nie większe niż

ogółem nie więcej niż
3mm do 3,5m
wysokości oraz nie
więcej niż

ogółem nie więcej niż
3mm na całej powierzchni
ograniczonej ścianami,
belkami itp.

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w
dokumentacji

pomieszczeniach
powyżej 3,5m
wysokości

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Podstawa rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych miedzy Wykonawca a
Zamawiającym w umowie o wykonaniu robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni suchego
tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:
a) dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):
•

Przygotowanie stanowiska roboczego,

•

Obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,

•

Ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4m,

•

Przygotowanie podłoża,

•

Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

•

Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

b) na rusztach z kształtowników metalowych:
•

Przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i
dopasowaniem,

c) dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):
•

Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,

•

Szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stopami,

•

Zabezpieczenie spoin taśmą papierową,

•

Szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.

10.0 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
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Płyty gipsowe Definicje

PN-EN 12859:2002/A1:2004

Płyty gipsowe Definicje

PN-EN 12859:2002/Ap1:2004 Płyty gipsowe Definicje
PN-B-19401:1996

Płyty gipsowe dźwiękochłonne

PN-B-19401:1996/Ap1:1999

Płyty gipsowe dźwiękochłonne

PN-B-19402:1996

Płyty gipsowe ścienne

PN-B-79405:1997

Płyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
Instrukcja montażu wybranego producenta płyt g-k

PN-EN 12467:2004 Płyty płaskie włóknisto-cementowe Charakterystyka wyrobu i metody badań
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1.12.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych - Tynkowanie Kod CPV - 454100004
1. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.

1.2 Zakres robót objętych ST
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwą ochronną, wyrównawczą lub
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do
której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
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 zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p.3.1.1.
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2.
1.3 Ogólna wymagania dotycząca robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST
Rozdziale II (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, Ich pozyskiwania i składowania podano w ST B00.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania

2.2 Zaprawy
Do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 "Zaprawy
budowlane zwykłe lub

2.3 Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania 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 zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
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2.4.1 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 - 2.0 mm.

2.4.2 Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2.
2.4.3 Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie
0,5 mm

2.5 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy
budowlane zwykłe".
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być budowana możliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B19701;1997 „Cementy powszechnego użytku".
Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
wbudowania 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 objętościowych
składników, zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3.0. SPRZĘT DO WYKONYWANIA TYNKÓW ZWYKŁYCH
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
•

mieszarki do zapraw,

•

agregatu tynkarskiego,

•

betoniarki wolnospadowej,

•

pompy do zapraw,

•

przenośnych zbiorników na wodę.

4.0. TRANSPORT MATERIAŁÓW
Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN88/6731-08. Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast
cement i wapno sucho gaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.
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Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Rozdziale II (kod 45000000-01) "Wymagania
ogólne".

5.2 Warunki przystąpienia do robót
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.
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". 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 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.3 Przygotowanie podłoża
5.3.1 Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2.

5.3.2 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 szczotkami oraz usunąć plamy z
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10% roztworem szarego mydła
lub wypełniając je lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.4 Wykonywania tynków zwykłych
5.4.1 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B10100 p. 3.3.1.
5.4.2 Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi
określonymi w tab. 4 normy PN-70/B-1 01 00.
5.4.3 Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu
powinny być zgodne z normą PN-70/B-1 01 00.
5.4.4 Tynki zwykle kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposób standardowy.
5.4.5 Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
5.4.6 Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.4.7 Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
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5.4.8 Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w
proporcji 1:1:2.

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli Jakości robót podano w ST Rozdział I (kod 45000000-01) "Wymagania
ogólne"

6.2 Badania
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa
określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3 Badania w czasie robót
6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe".
6.3.2 Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowana
przez Inspektora nadzoru.
Badania w czasie odbioru robót
6.4.1 Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-1
01 00 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
•

zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

•

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

•

prawidłowości przygotowania podłoży,

•

mrozoodporności tynków zewnętrznych,

•

przyczepności tynków do podłoża,

•

grubości tynku,

•

wyglądu powierzchni tynku,

•

prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku

•

wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólna zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogólna"

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
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.
Powierzchnią 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.
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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 0,5 m2.

7.4 Obmiar robót
7.4.2 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i
umyć wodą.

8.0. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywna 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.
8.2. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny
być zgodne z dokumentacją projektową.
8.3. 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.

8.4. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
•

Pionowego - nie mogą być większe niż 2mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4mm w
pomieszczeniu,

•

Poziomego - nie mogą być większe niż 3mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).

8.5. Niedopuszczalne są następujące wady:
Wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających
z podłoża, pilśni itp.,
Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.

8.6. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien
zawierać:
•

oceną wyników badań,

•

wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

•

stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.2 Płaci się za wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która
obejmuje:
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•

Przygotowanie stanowiska roboczego,

•

Przygotowanie zaprawy,

•

Dostarczenie materiałów i sprzętu,

•

Obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

•

Ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na
wysokości do 4 m,

•

Przygotowanie podłoża,

•

Umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

•

Siatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
wykonanie tynków,

•

Reperacja tynków po dziurach i hakach,

•

Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów

•

Likwidacją stanowiska roboczego

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
•

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-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

•

PN-B-30020:1999 Wapno

•

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

•

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

•

PN-B-19701;997 Cementy powszechnego użytku.

•

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001. 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia
jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
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1.13.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych - posadzki betonowe zbrojone
siatką z prętów stalowych
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót
związanych z wykonaniem posadzek betonowych zbrojonych włóknem rozproszonym lub siatką z
prętów stalowych.
Specyfikacja niniejsza odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych
dotyczących wykonania i odbioru Robót

1.2. Zakres stosowania ST
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać
i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zestawienie Specyfikacji
Lista wszystkich specyfikacji jest przedstawiona w spisie treści.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami

2. Materiały.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
STWiORB „Wymagania ogólne”.

2.2. Zastosowane materiały.
Posadki z betonu C25/30 i C 20/25
· Beton o klasie C16/20 powinien być wykonany w betoniarni. Przygotowanie mieszanki betonowej
powinno być dokonywane ze składników odpowiadających Polskim Normom lub świadectwom
Instytutu Techniki Budowlanej.
· Beton musi spełniać następujące wymagania:
•

-wytrzymałość zgodnie z PN, określona w projekcie

•

-nasiąkliwość nie większą niż 9%

2.2.2. Zbrojenie
Posadzki powinny być zbrojone z zastosowaniem: siatki stalowej, średnią grubość posadzki i rodzaj
zbrojenia określa dokumentacja projektowa.
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3. Sprzęt
3.1.Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M 00.00.00 „ Wymagania ogólne”.
3.2. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport
4.1.Ogólne warunki dotyczące transportu podano w STWiORB D-M 00.00.00 „ Wymagania ogólne”.
4.2.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.
Gotowa, sucha zaprawa betonowa powinna być przewożona na suchym podłożu. Na paletach
drewnianych. Beton C16/20 dostępny jest w workach i luzem, co zapewnia wygodę podczas
transportu.
Beton C16/20 należy wymieszać na budowie w betoniarce wolnospadowej lub w mieszarce
przepływowej. Świeży beton należy zużyć zaraz po przygotowaniu. Unikać wysokości spadania
powyżej 1 m. Do suchego betonu można dodawać wyłącznie czystą wodę zarobową (wodę z
wodociągów).

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w STWiORB „ Wymagania ogólne”.
5.1.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie
warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta.

5.3. Opis ogólny.
1. Posadzki betonowe należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać m.in. rodzaj
posadzki, grubość warstw, klasę betonu, wielkości spadków, rozmieszczenie wpustów podłogowych
oraz szczelin dylatacyjnych.
2. Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie odpowiadającą klasie
zastosowanego betonu, ale nie niższą niż: 10 MPa.
3. W posadzkach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o
szerokości szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:
a) izolacyjne:
- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,
- w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające,
- wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje posadzki,
b) przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6m., przy czym powierzchnia pola zbliżonego do
kwadratu nie powinna przekraczać:
- 36m2 przy posadzkach z betonu zwykłego,
- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych; mniejsze od podanych odstępu szczelin
przeciwskurczowych należy stosować wszędzie tam, gdzie trzeba liczyć się z większym skurczem, np.
na wolnym powietrzu.
4. Posadzki powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w środku
grubości posadzki lub zbrojeniem rozproszonym. Rodzaj i rozstaw zbrojeniam określa dokumentacja
projektowa.

Pracownia projektowa
DRESLER STUDIO
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA SP Z
O.O. SP. K
31-463 Kraków, ul. Stokrotek 6
Fax:12 2100633 Tel: 600 511 422

Zadanie projektowe

Nr projektu

Strona/Stron

STWIORB - REMONT I ROZBUDOWA PAŁACU
WIELOPOLSKICH W OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM

STWIORB

Strona 133 z 190

Płyty betonowe zbrojone włóknami polipropylenowymi powinny posiadać szczeliny dylatacyjne nacięte
do 1/3 grubości posadzki w 8 do 48 godzin po jej założeniu.
Wokół słupów obowiązuje szczelina dylatacyjna cięta we wzór karo w odległości 100 mm od obrysów
słupa. Rozstaw szczelin dylatacyjnych powinien byc dostosowany do rozstawu słupów i wynosić max.
6x6 m.
5.4.Wykonanie posadzek betonowych zbrojonych zbrojeniem rozproszonym .
5.4.1.Wykonanie posadzek betonowych zbrojonych włóknem stalowym
1. Do wykonania posadzek można przystąpić po wykonaniu robót budowlanych stanu surowego i
robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji.
2. Temperatura pomieszczeń powinna wynosić min. +5ºC.
3. Podłoże lub podkład powinny być trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z
podziałem na szczeliny dylatacyjne.
4. Mieszankę betonową posadzki należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na
gładko.
5. Wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie
powinna być udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni
powinna być chroniona przed mrozem.
6. Zgodnie z dokumentacją projektową należy zastosować posadzkę o grubości 15 cm zbrojoną
włóknami stalowymi wg wytycznych w projekcie wykonawczym w ilości min.
20 kg/m3, beton C20/25.
7. Zgodnie z dokumentacją projektową należy zastosować podkład betonowy o grubości
10-21 cm zbrojony siatką zbrojony siatką z prętów Ø8 mm o oczkach 15 cm układaną na zakład w
środku grubości warstwy, beton C25/30.
8. Włókna są dodawane do mieszanki betonowej w wytwórni, i w formie gotowej mieszanki betonowej
dostarczane na budowę betonowozami.
9. Warunki wykonania, ułożenia, transportu i odbioru posadzek zbrojonych włóknem stalowym są takie
same jak dla posadzek betonowych.
10. Posadzka układana jest na podkładzie z piasku zagęszczonego do Is=0,7.

5.4.2.Wykończenie posadzki
1. Posadzka wykończona zewnętrznie warstwą utwardzenia powierzchniowego np. farbą epoksydową
3. Roboty należy wykonać ściśle wg instrukcji producenta.
5.4.3.Wypełnienie szczelin dylatacyjnych
1. Należy wykonać ściśle wg instrukcji producenta.
2. Po upływie 30 dni od wykonania posadzki szczeliny należy powiększyć, a krawędzie szczelin
sfazować szlifierką kątową i oczyścić odkurzaczem.
3. W szczeliny, po zagruntowaniu jej powierzchni, włożyć sznur do wypełniania szczelin o średnicy o
25% większej od szerokości szczeliny.
4. Szczeliny wypełnić masą dylatacyjną, aż do zlicowania jej powierzchni z powierzchnią płyty.
5. Roboty można wykonywać w temperaturze 10 – 25 C.
6. Nawierzchnię można użytkować po 24 godz. od zakończenia robót (przy 15 C).

6. Kontrola jakości robot
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6.1.Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiORB „ Wymagania
ogólne”.
Kontrola jakości powinna obejmować:
– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją
techniczną i niniejszą STWiORB,
– sprawdzenie wykonania podkładu,
– badanie przylegania posadzki do podkładu poprzez lekkie opukiwanie posadzki młotkiem
drewnianym w kilku miejscach – charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu posadzki
do podkładu,
– wzrokowe sprawdzenie szczelin dylatacyjnych,
– sprawdzenie grubości posadzki wg PN-B-10144,
– Wzniesienia na wykończonej płycie powinny sie mieścić w zakresie 10 mm tolerancji. Odchyłki w
grubościach płyt nie powinny być większe ni( 5 mm i powinny spełniać określone powyżej
wymagania).

6.2.Badanie betonu.
Badanie mieszanki betonowej i właściwości betonu.
Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością i w
sposób podany w PN-EN 206-1:2003
•

konsystencja i urabialność mieszanki betonowej,

•

wytrzymałość na ściskanie,

•

nasiąkliwość.

Pozostałe rodzaje badań, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza się w
przypadku powstania wątpliwości co do jakości betonu po wykonaniu konstrukcji.
Częstotliwość badań betonu należy wykonać zgodnie z PN-EN 206-1.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.

8. Odbiór robót
8.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 Wymagania ogólne" pkt. 8.
8.2. Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
•

po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,

•

podczas układania podkładu,

•

po całkowitym stwardnieniu podkładu.

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:
•

jakości zastosowanych materiałów,

•

prawidłowości ułożenia kolejnych warstw,

•

grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

•

równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu,
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•

prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,

•

poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

8.3. Odbiór ostateczny robót podłogowych powinien obejmować:
•

ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,

•

jakości zastosowanych materiałów,

•

sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku
budowy.

8.4. Odbiór posadzki:
•

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

•

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,

•

sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,

•

sprawdzenie grubości warstw metodą wykonania otworów 4x4cm w ilości 3 szt. na 100m2,
albo wg wskazań Inżyniera,

•

sprawdzenie wytrzymałości posadzki na ściskanie i rozciąganie – na podstawie badań na
próbkach,

•

sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin
dylatacyjnych,

•

badania prostoliniowości i pomiarów odchyleń z dokładnością do 1mm, a szerokości szczelin
szczelinomierzem,

•

oględziny wykończenia posadzki, listew i cokołów,

Powierzchnia posadzki powinna być równa i powinna stanowić powierzchnię poziomą lub o
określonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako
prześwity między dwumetrową łatą kontrolną a posadzką większych niż 3mm. Odchylenia powierzchni
posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/-5 mm na całej długości
lub szerokości posadzki i nie powinny powodować zaniku założonego w projekcie spadku.

9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB Wymagania ogólne"

10. Przepisy związane
Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie.
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka
Schmidta typu N
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania
wytrzymałości betonu na ściskanie
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie
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Świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów.

1.14.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych Posadzki lastrikowe bezspoinowe
1.0.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.Przedmiot i zakres robót
Posadzki lastrikowe

2.0.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania
Robót
Wymagania określone w dokumentacji projektowej
Kolory i materiały zgodnie z dokumentacją projektową

2.3 Posadzki lastrikowe
Charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością, wytrzymałością i mrozoodpornością.
Przy pomieszczeniach narażonych na warunki atmosferyczne stosować dodatkowe impregnaty
powierzchniowe
Posadzki wewnętrzne z lastriko
Posadzki gr 35 mm na wylewce cementowej. Rodzaj i wzór posadzki określa szczegółowo
dokumentacja projektowa.

2.5.

Grysik

Grysiki używane do warstwy użytkowej powinny mieć uziarnienie 2—16 mm. Ziarna
powinny mieć strukturę drobnoziarnistą, czystą i wyraźne zabarwienie. Zaleca się
stosować grysy marmurowe.
2.6.

Pigmenty

Pigmenty powinny wykazywać intensywną zdolność barwienia, trwałość i odporność
na działanie wapna zawartego w cemencie.
2.7.

Woda

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i
zapraw". Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł

2.8.

Materiały pomocnicze

2.9.

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
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•

listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

•

środki ochrony

•

środki do usuwania zanieczyszczeń,

•

środki do konserwacji posadzki

2.10. Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

3.0.

SPRZĘT

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

3.2. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania
Robót"
3.3.

Sprzęt i narzędzia do wykonywania posadzki lastriko

Do wykonywania robót należy stosować:
•

łaty

•

poziomnice,

•

kielnie

•

mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji

•

ubijaki

•

szlifierki do posadzek

•

polerki do posadzek

4.0.

TRANSPORT

Wymagania ogólne dotyczące transportu i magazynowania podano w „Ogólnej Specyfikacji
Technicznej Wykonania Robót"
Transport materiałów do wykonania posadzki nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się
używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu
należy zabezpieczyć przewożone materiały. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych,
zabezpieczonych przed opadami

5.0

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1.

Warunki przystąpienia do robót

5.2.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zakończyć:

5.3.

•

wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,

•

roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prób
ciśnieniowych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,

•

wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione i wykończone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Temperatura nie powinna być niższa niż +5°C w ciągu całej doby.
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5.4.

Podłoża pod lastriko

5.5.

Podłożem pod lastriko mogą być:
•

wylewki betonowe wysezonowane

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z
instrukcją Producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:
•

Powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok
malarskich,

•

Kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3
mm na długości łaty,

5.6.
Nie dopuszcza się wykonywania lastriko na podłożach pokrytych starymi podłożami
betonowymi spękanymi lub uszkodzonymi

5.7.

Wykonanie posadzki lastriko

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy przygotować wszystkie niezbędne
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować grysik marmurowy według odcieni oraz rozplanować
sposób układania poszczególnych pół posadzki.
Wzór posadzki należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość.

Wymagania ogólne
•

Stosunek wagowy cementu do grysiku powinien wynosić 1 : 3, a stosunek wagowy pigmentu
do cementu — nie więcej niż 1 : 10.

•

Pigment może być zmieszany z cementem przez jednoczesne zmielenie przygotowanej
mieszaniny w młynach tarczowych lub przez zmieszanie ręczne i 2-krotne przesianie przez
sito o 400 otworach na 1 cm2 przy przesuwaniu mieszaniny po sicie szczotką (bez
potrząsania sitem).

•

Przygotowanie mieszanki lastrikowej powinno być w zasadzie mechaniczne.

•

W przypadku posadzki dwuwarstwowej, warstwa masy lastrikowej powinna być nakładana na
świeżo związaną warstwę podkładową z zaprawy cementowej 1 : 3 ułożoną na podłożu.

•

Grubość warstwy podkładowej powinna wynosić ok. 2 cm, grubość warstwy lastrikowej — od
1,5 do 2 cm.

•

Przy układaniu masy lastrikowej bezpośrednio na stropie lub na spocznikach (posadzka
jednowarstwowa) należy podłoże uprzednio nasiekać, oczyścić i zmyć wodą. Grubość
warstwy lastrika na takim podkładzie powinna wynosić od 2 do 2,5 cm.

•

Warstwę podkładową i warstwę wierzchnią należy wykonywać między łatami o grubości
równej grubości układanej warstwy. Rozstaw łat — co 1—1,5 m.

•

Przy wykonywaniu warstwy podkładowej ściąga się zaprawę łatą, wyrównuje kielnią i
zagęszcza słabymi uderzeniami drewnianego ubijaka lub kielni, aż do pojawienia się zaczynu
cementowego. Po zagęszczeniu wyjmuje się łaty i otrzymane bruzdy wypełnia zaprawią. W
początkowym okresie wiązania wskazane jest zatarcie warstwy podkładowej packą
drewnianą, w celu uzyskania powierzchni chropowatej.
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•

Warstwę wierzchnią wykonuje się tak jak warstwę podkładową (p. wyżej p. 9), jedynie
niedopuszczalne jest ściąganie mieszanki łatą (w celu wyrównania po¬wierzchni), gdyż
wówczas otrzymuje się nierównomierne rozmieszczenie grysów.

•

Posadzka lastrikowa powinna być nawilżana, co najmniej w ciągu 3 dni po ułożeniu, a
następnie 2 lub 3-krotnie szlifowana.

•

Szczeliny dylatacyjne w posadzce powinny być rozmieszczone, co 1,50 m w obu kierunkach i
powinny być wypełnione paskami z blachy mosiężnej o grubości 1 mm, szkła, w zależności od
wymaganej, jakości wykończenia.

•

W przypadku polerowania posadzki smaruje się ją 5—10°/o roztworem fluatu magnezu lub
cynku (w celu zasklepienia porów), a następnie poleruje tarczkami z przeplatanych nici konopi
i ołowiu, pokrytych proszkiem ściernym lub tarczkami owiniętymi filcem nasyconym spirytusem
i obsypanym ziemią okrzemkową. W celu nadania połysku naciera się powierzchnię woskiem.

6.0

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem lastriko badaniom powinny podlegać
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
•

Wszystkie materiały – grysik, cement, pigmenty, jak również materiały pomocnicze muszą
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać
parametrom określonym w dokumentacji projektowej.

•

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i
aprobatach.

•

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do
wykonywania robót

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
•

sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,

•

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

•

sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrową łatę,

•

sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i
poziomnicy;

•

pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm

•

sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych

•

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości

•

sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej SST, wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3.

Badania w czasie robót

6.4. Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania lastriko z
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania
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wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych
robót „zanikających".

6.5.

Badania w czasie odbioru robót

6.6.
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia
wszystkich wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w
szczególności:
•

zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

•

prostoliniowość wzorów,

•

jednolita szerokość wzorów lastriko

•

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

•

prawidłowości przygotowania podłoży,

•

jakości (wyglądu) powierzchni lastriko,

•

prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.

6.8.
Prawidłowo wykonana posadzka lastriko powinna spełniać następujące
wymagania:
•

cała powierzchnia poszczególnych pol wzoru lastriko powinna mieć jednakową barwę zgodną
z wzorcem

•

przekraczać 2 mm na długości 2 m,

•

spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania

•

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niz 2 mm na
długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,

•

elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją

7.0

OBMIAR ROBÓT

7.1. Powierzchnię robót oblicza się w [ m2]

8.0

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem laastriko elementem ulegającym zakryciu są podłoża.
Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robót.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszym opracowaniu. Wyniki
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w niniejszej
specyfikacji dla wykładzin i dla okładzin.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i
okładzinowych.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.
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Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
Inwestora (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik budowy).

8.2.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli
umowa taką formę przewiduje.

8.3.

Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
•

projekt budowlany,

•

projekty wykonawcze

•

dokumentację powykonawczą,

•

szczegółowe specyfikacje techniczne,

•

dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,

•

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i
wyrobów,

•

protokoły odbioru podłoże,

•

protokoły odbiorów częściowych,

•

instrukcje Producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

•

wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić
badania zgodnie wytycznymi podanymi w niniejszej SST porównać je z wymaganiami i wielkościami
tolerancji podanymi w niniejszej SST oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów
są pozytywne i dostarczone przez Wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem
merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
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•

jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do
odbioru,

•

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagracają bezpieczeństwu Użytkownika i trwałości
wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.

•

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie
zgłosić do odbioru.

•

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
•

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

•

ocenę wyników badań,

•

wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,

•

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.

8.4.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

8.5.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po Użytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny robót".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.

9.0

ROZLICZENIE ROBÓT

9.1. Ogólne wymagania i zasady rozliczeń podano w Ogólnej Specyfikacji Odbioru Robót.
Płaci się za wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni podłogi według ceny jednostkowej, która
obejmuje:
•

Przygotowanie stanowiska roboczego,

•

Dostarczenie materiałów i sprzętu

•

Obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi

•

Przygotowanie podłoża

•

Wykonanie posadzki lastriko

•

Szlifowanie

•

Polerowanie
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•

Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, dokładne umycie posadzki z resztek
klejów, zapraw, farb, cementu

•

Likwidacją stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i
1.15.
odbioru robót budowlanych - Kładzenie glazury kod CPV
45431200-9
Płytki ceramiczne

kod CPV 26261000-5

Kładzenie terakoty

kod CPV 45431100-8

1.0.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.Przedmiot i zakres robót
Okładziny wewnętrzne ścian z płytek ceramicznych.
Okładziny wewnętrzne ścian z płytek gresowych

2.0.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania
Robót
Wymagania określone w dokumentacji projektowej
Kolory i materiały zgodnie z dokumentacją projektową
2.2. Okładziny wewnętrzne ścian z płytek ceramicznych
Rodzaj ceramiki, fakturę, wielkość płytek i wygląd określa szczegółowo dokumentacja projektowa.
Dokumentacja techniczna opracowana została na wzorach producenta ceramiki.

2.3 Posadzki z gresów
Charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością, wytrzymałością i mrozoodpornością.
Gresy mocuje się klejem elastycznym w ten sam sposób jak płytki terakotowe.
Przy pomieszczeniach narażonych na warunki atmosferyczne stosować zaprawy mrozoodporne.
Okładziny wewnętrzne posadzek i ścian z płytek gresowych
Płytki gresowe grubości 9mm. Rodzaj ceramiki określa szczegółowo dokumentacja projektowa.

2.5.

Kleje i fugi

Elastyczna zaprawa klejowa
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.7.

Woda

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i
zapraw". Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.
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Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł

2.8.

Materiały pomocnicze

2.9.

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
•

listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

•

środki ochrony płytek i spoin,

•

środki do usuwania zanieczyszczeń,

•

środki do konserwacji wykładzin i okładzin.

2.10. Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

3.0.

SPRZĘT

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

3.2. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania
Robót"
3.3.

Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
•

szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, szpachle i pace metalowe lub z
tworzyw sztucznych,

•

narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,

•

pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejących,

•

łaty do sprawdzania równości powierzchni,

•

poziomnice,

•

mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejących,

•

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

•

gąbki do mycia i czyszczenia,

•

wkładki (krzyżyki) dystansowe.

4.0.

TRANSPORT

Wymagania ogólne dotyczące transportu i magazynowania podano w „Ogólnej Specyfikacji
Technicznej Wykonania Robót"
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń.
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.0

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
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Warunki przystąpienia do robót

5.2.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywania ścian okładzinami, w tym płytkami
ceramicznymi należy zakończyć:
•

wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,

•

podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem, (w przypadku kładzenia glazury)

•

roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prób
ciśnieniowych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu,

•

wszystkie przebicia, kanały i bruzdy naprawione i wykończone tynkiem lub masami
naprawczymi.

5.3.

Temperatura nie powinna być niższa niż +5°C w ciągu całej doby.

5.4.

Podłoża pod okładzinę

5.5.

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
•

ściany betonowe

•

otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych

•

płyty gipsowo kartonowe.

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku
wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub
specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z
instrukcją Producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:
•

Powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok
malarskich,

•

Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej,
mierzone łatą

•

Kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niC
3 na długości łaty,

•

Odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości
kondygnacji,

•

Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.

5.6.
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.
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Wykonanie okładzin ceramicznych

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni
oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich
wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie
a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki.
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub
drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją Producenta) kompozycję
klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°.
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię
podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek.
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że klej nie wypływa z pod
płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
•

250 x 250 mm -

8 mm

•

300 x 300 mm -

10 mm

•

400 x 400 mm -

12 mm.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju
i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, Ce
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć
od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na
ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na właściwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkości spoiny.
Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt
„przyssania".
Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się
następujące szerokości spoin
•

1- 2 mm

•

szerokość spoin uzgodnić z projektantem architektury

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć
wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier, przez co możliwe jest
klejenie nie pojedynczej płytki, lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany
deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych
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(np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej
papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny
czas powinien być określony przez Producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W
przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym
pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni
płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i
uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z
naklejoną gładką gąbką.
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien
być uzależniony od rodzaju pomieszczeń, w których znajdują się okładziny i stawianym im
wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki.

6.0

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin i okładzin badaniom powinny
podlegać
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
•

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać
parametrom określonym w dokumentacji projektowej.

•

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i
aprobatach.

•

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do
wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien
obejmować:

•

sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,

•

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

•

sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrową łatę,

•

sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i
poziomnicy;

•

pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm

•

sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych

•

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości

•

sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej SST, wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3.

Badania w czasie robót

6.4. Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych
robót „zanikających".

6.5.

Badania w czasie odbioru robót

6.6.
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia
wszystkich wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w
szczególności:
zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży,
jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, prawidłowości wykonania krawędzi, naroży,
styków z innymi materiałami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem
robót i w trakcie ich wykonywania.

6.7. Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian
powinien obejmować:
•

sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek;

•

ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,

•

sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu;

•

prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

•

sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na
całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu
(dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,

•

sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem
(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie
związania płytek z podkładem,

•

sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm

•

grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót
lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszym opracowaniu i
opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(zamawiającego) i Wykonawcy.

6.8.

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
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•

cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy
okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),

•

cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,

•

grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją Producenta,

•

dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekraczać 2 mm na długości 2 m,

•

odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości
2 m,

•

spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania

•

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niC 2 mm na
długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,

•

elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją
Producenta.

7.0

OBMIAR ROBÓT

7.1. Powierzchnię robót oblicza się w [ m2]

8.0

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są
podłoża.
Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszym opracowaniu. Wyniki
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w niniejszej
specyfikacji dla wykładzin i dla okładzin.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i
okładzinowych.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
Inwestora (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik budowy).

8.2.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika budowy.
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Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli
umowa taką formę przewiduje.

8.3.

Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
•

projekt budowlany,

•

projekty wykonawcze

•

dokumentację powykonawczą,

•

szczegółowe specyfikacje techniczne,

•

dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,

•

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i
wyrobów,

•

protokoły odbioru podłoże,

•

protokoły odbiorów częściowych,

•

instrukcje Producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

•

wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić
badania zgodnie wytycznymi podanymi w niniejszej SST porównać je z wymaganiami i wielkościami
tolerancji podanymi w niniejszej SST oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów
są pozytywne i dostarczone przez Wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem
merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
•

jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do
odbioru,

•

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagracają bezpieczeństwu Użytkownika i trwałości
wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.

•

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie
zgłosić do odbioru.

•

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy.
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Protokół powinien zawierać:
•

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

•

ocenę wyników badań,

•

wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,

•

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.

8.4.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

8.5.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po Użytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny robót".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.

9.0

ROZLICZENIE ROBÓT

9.1. Ogólne wymagania i zasady rozliczeń podano w Ogólnej Specyfikacji Odbioru Robót.
Płaci się za wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni podłogi według ceny jednostkowej, która
obejmuje:
•

Przygotowanie stanowiska roboczego,

•

Dostarczenie materiałów i sprzętu

•

Obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi

•

Przygotowanie podłoża

•

Obsadzenie wpustów podłogowych i innych drobnych elementów, wykonanie posadzek
gresowych

•

Wypełnienie fug

•

Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, dokładne umycie posadzki z resztek
klejów, zapraw, farb, cementu

•

Likwidacją stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie
PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek Definicje i wymagania techniczne
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1.16.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych - Roboty malarskie kod CPV
45442100-8
Malowanie budynków

kod CPV 45442110-1

Powtórne malowanie

kod CPV 45442180-2

Usuwanie warstwy malarskiej

kod CPV 45442190-5

Roboty w zakresie ochrony powierzchni

kod CPV 45442300-0

Wznoszenie rusztowań

kod CPV 45262100-2

Farby

kod CPV 24310000-0

Lakiery

kod CPV 24320000-3

1.1 Przedmiot i zakres stosowania
Niniejsze warunki techniczne dotyczą i odbioru robót malarskich wewnątrz i na zewnątrz
budynków mieszkaniowych, użyteczności publicznej i przemysłowych.
Warunki techniczne mogą stanowić dokumenty odniesienia do opracowania wymaganych:
•

Opisów dotyczących określenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania poszczególnych
rodzajów robót - w dokumentacji projektowej,

•

Specyfikacji technicznych wykonywania odbioru robót, które wraz z dokumentacją projektową
określają przedmiot zamówienia - w przypadku zamówień publicznych.

W niniejszych warunkach technicznych zostały uwzględnione wymagania techniczne PN oraz
współczesna wiedza i doświadczenia praktyczne zdobyte przy wykonywaniu na różnym podłożu
powłok malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków, przy użyciu różnych farb, lakierów i emalii.
Zakłada się, że roboty malarskie będą wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i
przeszkolone zespoły robocze wyposażone w niezbędny sprzęt.
W tekście przyjęto zasadę nie cytowania tekstów, lecz jedynie powołania się na odpowiednie punkty
przepisów norm.

1.3 Dokumentacja robót malarskich
Dokumentację robót malarskich stanowią:
•

Projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 3.11.1998r. w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 140/1998, poz. 906),

•

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień
publicznych), zgodna z definicją w Rozporządzeniu MSWiA z 26 lutego 1999r. (Dz.U. nr
26/1999, poz. 239),

•

Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15 grudnia 1994r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2/1995, poz. 29),
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•

Dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności) świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodne z ustawą Prawo
budowlane z 7 lipca 1999r. (Dz.U. nr 89 /1994, poz. 414 z późniejszymi zmianami),

•

Protokóły odbiorów częściowych i końcowych robót malarskich, z załączonymi protokółami z
badań kontrolnych.

Przez dokumentację powykonawczą robót malarskich należy rozumieć (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy
Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót malarskich z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac.
Jeśli do umowy inwestora z wykonawcą nie dołączono specyfikacji technicznej w opisie w
dokumentacji projektowej powinno być zaznaczone, że wykonanie i odbiory określonych w projekcie
budowlanym robót malarskich powinny być zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi.

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 PNO81913:1998.
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.
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, które powinny odpowiadać
wymaganiom PN-C-81901:2002,

•

Emalie olejno - żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe, które powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

Farby na spoiwach:
•

żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,

•

żywicznych rozcieńczalnych wodą,
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•

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.

3. PODŁOŻA POD MALOWANIE
3.1 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
Podłoże pod malowanie stanowić mogą:
•

tynk zwykły cementowy, cementowo -wapienny, wapienny, gipsowo- wapienny, gipsowy,

•

tynk pocieniony, mineralny i żywiczny,

•

płyta gipsowo -kartonowa,

•

płyta włóknisto - mineralna

•

elementy metalowe.

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące;
1) Mury ceglane pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PNB-10020:1968. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru.
Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. Mur powinien być suchy, a
jego powierzchnia oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy wystających poza jej obrys oraz z
kurzu, tłuszczu i ewentualnych resztek starej powłoki malarskiej.

2) Powierzchnie betonowe
powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego betonu oraz tłustych plam i kurzu.
Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą
antykorozyjną. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być naprawione zaprawą
cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.

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 widocznie nieusuwalne
elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie:
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów
oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej
farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią
zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.

4) Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.

Pracownia projektowa
DRESLER STUDIO
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA SP Z
O.O. SP. K
31-463 Kraków, ul. Stokrotek 6
Fax:12 2100633 Tel: 600 511 422

Zadanie projektowe

Nr projektu

Strona/Stron

STWIORB - REMONT I ROZBUDOWA PAŁACU
WIELOPOLSKICH W OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM

STWIORB

Strona 155 z 190

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. Ewentualnie uszkodzenia powinny być naprawione
szpachlówką posiadającą aprobatę techniczną.

6) Podłoża z płyt gipsowo -kartonowych
powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki
płyt powinny być za szpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą
szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną.

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.

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

3.2 Kontrola podłoży pod malowanie
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać 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:

•

Murów ceglanych i kamiennych — zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność
wykonania zgodnie z normą PN-B-10020:1968, wypełnienie spoin, naprawy i uzupełnienia,
czystości powierzchni, wilgotności 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 zabezpieczenie wkrętów,

•

Elementów metalowych - czystość powierzchni.

Kontrolę dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w normie PN-B10020:1968.
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1m w rozproszonym świetle
dziennym lub sztucznym.
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Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie 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.

3.3 Przygotowanie podłoży
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w pkt. 3.1 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.

4.0. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5.0. WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH
5.1 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 zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie
następował spadek temperatury poniżej 0°C,

•

w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby 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 (niewyschnięte) należy odsłonić.

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

5.2 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 certyfikat 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 wizualne. Farba powinna stanowić jednorodną w
kolorze i konsystencji mieszaniną. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:

Pracownia projektowa
DRESLER STUDIO
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA SP Z
O.O. SP. K
31-463 Kraków, ul. Stokrotek 6
Fax:12 2100633 Tel: 600 511 422

Zadanie projektowe

Nr projektu

Strona/Stron

STWIORB - REMONT I ROZBUDOWA PAŁACU
WIELOPOLSKICH W OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM

STWIORB

Strona 157 z 190

a) w przypadku farb ciekłych:
•

Skoagulowane spoiwo,

•

Nieroztarte pigmenty,

•

Grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),

•

Kożuch.

•

ślady pleśni,

•

Trwały, niedający się wymieszać osad

•

Nadmierne, utrzymujące się spienienie

•

Obce wtrącenia

•

Zapach gnilny

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
•

Zbrylenie

•

Obce wtrącenie

•

Zapach gnilny

•

ślady pleśni.

5.3 Wykonania robót malarskich zewnętrznych
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. 3.1, a warunki wymagania punktu 4.1.
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
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ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury
oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
•

Wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,

•

Ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,

•

Całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli
stolarka nie została wykończona fabrycznie.

Drugie malowanie można wykonać po:
•

Wykonaniu tzw. białego montażu,

•

Ułożenia posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przyściennych i cokolików,

•

Oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierająca informacje
wymienione w p. 4.3.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy
zabezpieczyć i osłonić.

5. WYMAGANIA W STOSUNKU DO POWŁOK MALARSKICH
5.1 Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
•

Niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,

•

Aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,

•

Jednolitej barwy, równomiernie, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym,

•

Bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla,

•

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.

5.2 Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
żywicznych
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być:
•

Odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na
szorowanie,

•

Bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań,
łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość
powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury podłoża,

•

Zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku.

•

Przy malowaniach jednowarstwowych niedopuszczalne są miejscowe prześwity podłoża.
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5.3 Wymagania w stosunku do powłok wykonywanych z farba na spoiwach
żywicznych rozcieńczanych wodą.
Powłoki wykonane z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą powinny spełniać
wymagania podane w p. 5.2.

6. KONTROLA 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
wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%

Odbiór robót malarskich obejmuje:
•

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

•

Sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

•

Sprawdzenie odporności na wycieranie,

•

Sprawdzenie przyczepności powłoki,

•

Sprawdzenie odporności na zmywanie.

6.2 Metody kontroli i badań
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) sprawdzanie zgodności barwy i połysku — przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta.
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za
odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
•

na podłożach mineralnych i mineralno włóknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacięć
prostopadłych o boku oczka 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 protokołu 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.

Pracownia projektowa
DRESLER STUDIO
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA SP Z
O.O. SP. K
31-463 Kraków, ul. Stokrotek 6
Fax:12 2100633 Tel: 600 511 422

Zadanie projektowe

Nr projektu

Strona/Stron

STWIORB - REMONT I ROZBUDOWA PAŁACU
WIELOPOLSKICH W OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM

STWIORB

Strona 160 z 190

W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że
powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu
usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje
materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami.
Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wyniki odnotować w
formie protokołu kontroli i badań.

7.0. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy się:
•

powierzchnię poszczególnych rodzajów powłok malarskich.

8.0. ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH
Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonana i odbioru robót, a także
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania
prac malarskich.
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych
wymienionych w p.5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach
technicznych.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod
warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W
przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.

Protokół odbioru powinien zawierać:
•

Oceną wyników badań,

•

Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,

•

Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Płaci się za wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni pomalowanej ściany, sufitu, słupa, ceny
jednostkowej, która obejmuje:
•

Przygotowanie stanowiska roboczego,

•

Dostarczenie materiałów i sprzętu

•

Obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi
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•

Przygotowanie podłoża, wyrównanie nierówności, pęknięć

•

Wykonanie malowania

•

Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, dokładne umycie posadzki z resztek
zapraw, farb

•

Likwidacją stanowiska roboczego.

10.0 NORMY
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-B - 10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wygania i badania
EN - ISO2409:1999 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok podłoża oraz przyczepności
międzywarstwowej
PN-C-81607:1998 Emalie olejno -żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
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.
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych - Roboty kamieniarskie 45262510-9

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot i zakres robót
1.1.1. Okładzina kamienna górnej powierzchni murków – nakrywy kamienne, mające na celu
ochronę i dekorację.

2.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST
Wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku
Wymagania określone w dokumentacji projektowej

2.5.

Wymagania ogólne:

Okładziny z kamienia naturalnego
Rodzaje okładzin kamiennych
Na okładziny – nakrywy murków oraz na stopnie schodów zaleca się stosowanie materiałów z
twardych typu piaskowiec Długopole.

2.6. Format płyt kamiennych
Nakrywy kamienne - Płyty kamienne o regularnych kształtach dopasowane do szerokości i długości
murów
Stopnie kamienne – stopnie wykonane z bloków kamienia o grubości równej wysokości stopnia
schodów

2.7. Grubość płyt
Nakrywy - płyty kamienne o grubości 70-80 mm
Stopnie – bloki kamienne gr ok 17 cm , długość bloku kamienia jak szerokość biegu schodów

2.8. Faktura powierzchni licowej
•

Faktura kamienia nieszlifowanego

•

Elementy narożne oraz elementy ułożone we wpadaniu (wtopione) powinny mieć boczki w
fakturze założonej na płaszczyźnie czołowej (licowej).
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Powierzchnia zabezpieczona impregnatem do hydrofobizacji kamienia

2.9. Oznaczenia płyt
Każdy dostarczony na budowę element okładziny kamiennej powinien być oznaczony numerem
odpowiadającym specyfikacji opracowanej przez wykonawcę na podstawie inwentaryzacji z terenu
budowy

3.

SPRZĘT

3.1. Do montażu płyt kamiennych może być użyty sprzęt, zgodnie z wytycznymi producenta.

4.

TRANSPORT

Elementy płyt kamiennych winny być zabezpieczone w taki sposób, aby uniemożliwić jej uszkodzenie
w trakcie transportu.
Transport może być realizowany dowolnymi środkami transportowymi zapewniającymi właściwe
warunki transportu.

5.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Warunki przystąpienia do wykonywania robót okładzinowych
1. Okładziny zewnętrzne powinny być wykonywane nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy, a
okładziny wewnętrzne – po upływie 4 miesięcy, licząc od daty zakończenia budowy w stanie surowym.
2. Okładziny wewnątrz budynku można wykonywać po:
a) wykonaniu robót budowlanych, jak: wykonanie podłoża pod posadzki, osadzenie ościeżnic
drzwiowych i okiennych, szaf ściennych, okucie i dopasowanie stolarki itp.,
b) wykonaniu, jeśli warunki szczegółowe wykonywania konkretnych okładzin nie stanowią inaczej,
robót tynkowych oraz robót malarskich na powierzchniach ścian, na których nie będzie wykonywana
okładzina,
c) wykonaniu robót instalacyjnych (wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i centralnego
ogrzewania), z wyjątkiem tzw. białego montażu i założenia armatury oświetleniowej,
d) wykonaniu robót podłogowych bez zamocowania listew przypodłogowych (tylko w przypadku
okładzin przyklejonych), z wyjątkiem wykładzin dywanowych.

5.2. Warunki wykonywania w obniżonej temperaturze
Wymagania szczegółowe dotyczące zasad i warunków prowadzenia robót w obniżonych
temperaturach podają wytyczne wykonywania robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury
(wyd. ITB z 1988 r.). W dokumentacji technicznej przypadki dotyczące wykonywania robót w okresie
zimowym powinny być szczegółowo omówione, a konieczność prowadzenia robót uzasadniona
przygotowaniem odpowiednich urządzeń, zabezpieczeń, prowizorycznych szop lub tym podobnych.

5.3. Inne wymagania specjalne dla robót okładzinowych
Lico musi być starannie wykonane, nie można zatem stosować zamocowań rusztowań według
wytycznych dla robót murarskich lub tynkarskich. Należy w projekcie przewidzieć miejsce kotwienia
rusztowań z założeniem uchwytów. Uchwyty kotwiące mogą być projektowane, jako elementy stałe
(np. w wieżach, budynkach wysokich) lub specjalne haki wkręcane, po których wyjęciu otwory zamyka
się korkiem plastikowym lub innym według danych w dokumentacji. Uchwyty powinny być
projektowane w stykach elementów

5.4. Wymagania dla materiałów pomocniczych
Zaprawy i kity
1. Przy wykonywaniu okładziny kamiennej należy stosować zaprawy do:
a) zamocowania elementów kotwiących w podłożu i elementach kamiennych,
b) wypełniania przestrzeni między podłogą a elementami okładziny kamiennej, tj. wykonywania tzw.
zalewki (jeśli warstwa zaprawy wypełnia całą przestrzeń),
c) wykonywania podkładu (np. przy osadzeniu mozaikowym bez kotwienia),
d) spoinowania okładziny.
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2. Dobór rodzaju, marki i konsystencji zaprawy do zamocowania kotwi w podłożu oraz w elementach
kamiennych, a także do wykonywania zalewki lub podkładu w zależności od położenia elementów po
osadzeniu (okładzina pionowa, pozioma, podwieszona), miejsca zastosowania (okładzina zewnętrzna,
okładzina wewnętrzna) oraz rodzaju materiału kamiennego, z którego wykonano elementy okładziny
3. Do zapraw przeznaczonych do osadzania elementów z białych albo bardzo jasnych kamieni (np. z
marmurów, a szczególnie z alabastrów) zaleca się stosować biały cement.
4. Jeżeli zamiast zaprawy do zamocowania elementów kotwiących stosuje się kity na żywicach
syntetycznych (np. epoksydowe), to ich wytrzymałość nie powinna być mniejsza niż zaprawy (marki)
podanej w tabl. 26-1.
5. Do spoinowania elementów okładziny ze skał magmowych należy stosować zaprawę cementowo wapienną, a z innych materiałów – także cementową lub gipsowo -wapienną i gipsową, z tym że do
okładziny poziomej należy stosować zaprawy o konsystencji ciekłej lub półciekłej, a do pionowej i
podwieszonej – plastycznej.
6. Do zapraw przeznaczonych do spoinowania dopuszcza się stosowanie zarówno cementu białego,
jak i dodatków barwiących w postaci pigmentów lub kolorowych mączek kamiennych.
7. Do wypełnienia szczelin dylatacyjnych i szerszych styków powinien być, w zależności od wymagań
projektu, stosowany kit asfaltowy uszczelniający lub kit budowlany trwale plastyczny, albo inne kity
dopuszczone do stosowania do tego celu w budownictwie. Wypełnienie styków dylatacyjnych może
być wykonane profilami aluminiowymi lub plastikowymi

5.5. Elementy kotwiące
1. Do połączenia okładziny kamiennej z podłożem oraz elementów kamiennych między sobą powinny
być w zależności od rodzaju osadzania (okładzina pionowa, pozioma, podwieszona) i grubości
osadzonych elementów kamiennych stosowane odpowiednie elementy kotwiące, tj. kotwie, klamry lub
trzpienie, wykonane ze stali odpornej na korozję albo zabezpieczone przed korozją przez
ocynkowanie lub powleczenie innymi środkami ochronnymi. Zginanie elementów kotwiących po ich
zabezpieczeniu przed korozją jest zabronione.
Stosowanie poszczególnych materiałów na kotwy jest uzależnione od sposobu (technologii)
osadzania.
Do elementów osadzonych na sucho muszą być stosowane elementy kotwiące ze stali odpornej na
korozję lub z metali kolorowych. Stosowanie materiałów ze stali z powleczeniem środkami ochronnymi
może mieć zastosowanie w technologii na sucho jedynie po uzyskaniu świadectwa stwierdzającego
wieloletnią odporność na korozję. Projektowanie i stosowanie kotew z różnych materiałów łączonych
ze sobą jest nie wskazane z uwagi na wytwarzanie się ogniw elektrolitycznych.
2. Do osadzenia okładziny pionowej należy stosować typowe elementy kotwiące o kształcie i
wymiarach zgodnych z wymaganiami obowiązującej normy. Elementy kotwiące dla okładziny
podwieszonej (kotwie, wieszaki itp.) powinny być zaprojektowane indywidualnie, w zależności od
rodzaju podłoża oraz od wielkości i masy elementów okładziny.
3. Wytrzymałość elementów kotwiących powinna być taka, aby zabezpieczały one trwałe
przytwierdzenie okładziny – bez uwzględniania przyczepności zaprawy stanowiącej zalewkę.
4. Do osadzania okładzin wewnętrznych z białego lub bardzo jasnego kamienia dopuszcza się
stosowanie elementów kotwiących z prętów mosiężnych lub aluminiowych.

5.6. Kleje
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Elementy kamienne mogą być klejone ze sobą lub do podłoża. Klejenie elementów kamiennych do
metalowych konstrukcji może być przeprowadzone klejem epoksydowym lub poliestrowym z
uprzednim wytrawieniem powierzchni metalu lub jego mechanicznym oczyszczeniem i dodatkowym
użyciem rozpuszczalników. Sposób przygotowania kleju według receptury producenta.

5.7.Zasady wykonywania okładzin z kamienia
Temperatura otoczenia i temperatura elementów
1. Kamieniarskie roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej
niż +5°C. Przy temperaturze zewnętrznej poniżej 0°C osadzanie elementów we wnętrzu budowli
powinno być dokonywane w cieplakach o temperaturze nie niższej niż +5°C.
2. Elementy kamienne powinny być przed wbudowaniem przechowywane w cieplakach przez co
najmniej 24 godziny.
3. Obniżanie temperatury zamarzania zapraw stosowanych do wykonywania zalewki za pomocą
środków chemicznych jest zabronione.
4. Elementy kamienne układane na elewacjach narażone są na wpływy atmosferyczne i odkształcenia
związane z rozszerzalnością termiczną.

5.8. Podłoże
1. Wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu (technologii)
osadzania oraz do warunków termicznych ścian nośnych.
2. Podłoże pod okładzinę kamienną powinno być nietynkowane przy osadzaniu metodą tradycyjną,
tynkowane zaś lub ospoinowane przy osadzaniu metoda na sucho. Przed przystąpieniem do
osadzania okładziny należy sprawdzić prawidłowość powierzchni podłoża oraz wyznaczyć i wykuć w
podłożu gniazda na kotwie w miejscach określonych dokumentacją techniczną.
3. Zabrania się osadzania okładzin kamiennych bezpośrednio na ścianach z betonów komórkowych,
nawet gdy są to ściany nośne. Dopuszcza się na tego rodzaju ścianach osadzanie pośrednie okładzin
zgodnie z projektem (np. okładzina kamienna może być ustawiona na wspornikach wypuszczonych z
konstrukcji stropu i zamocowana do rusztu z prętów stalowych przytwierdzonych do licowanej ściany i
do stropu).
4. Przy licowaniu ścian wypełniających z betonu komórkowego uchwyty należy zakotwić w elementach
nośnych konstrukcji.
5. Przy montażu tradycyjnym (osadzanie na pełną zalewkę) ściany z cegły powinny być wymurowane
na puste spoiny, a podłoże betonowe lub żelbetowe należy na całej powierzchni przewidzianej do
wykonania okładziny nakuć przez grotowanie.
6. Równość powierzchni podłoża i prostoliniowość krawędzi powinny być zgodne z obowiązującą
normą.
Odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 mm/m, a od poziomu ±10
mm/m.
7. Przy stosowaniu technologii na sucho (montaż bezzalewkowy) ściana powinna być zabezpieczona
przeciwwilgociowo. Dopuszcza się także wykonanie zabezpieczeń termicznych, jeżeli takie potrzebne
są dla eksploatacji budynku.

5.9. Przytwierdzanie okładziny do podłoża
1. Przytwierdzenie elementów okładziny kamiennej powinno być wykonane jednym z następujących
sposobów:
a) osadzanie na pełną zalewkę,
b) osadzanie pośrednie,
c) osadzanie na sucho (bez zaprawy).
2. W przypadku osadzania bezpośredniego na pełną zalewkę, grubość zalewki, odpowiadająca
szerokości szczeliny między podłożem a okładziną, nie powinna wynosić więcej niż:
20 mm - przy okładzinach wewnętrznych,
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30 mm – przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości do 6 m,
40 mm - przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6 m,
50 mm – przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość,
80 mm – przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itd.
4. Elementy kotwiące powinny w sposób trwały przytwierdzać okładzinę do podłoża, bez
uwzględniania
przyczepności zaprawy wypełniającej przestrzeń między okładziną a podłożem. W przypadku
podwieszenia okładziny na podłożu ze stali, z betonu lub żelbetu, zamocowanie kotwi w podłożu
zaleca się wykonać w trakcie wykonywania podłoża.
5. Elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i łączniki w
miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną zalewkę w okładzinie pionowej płyty o
powierzchni do 0,60 m² powinny mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o powierzchni
powyżej 0,60 m² - cztery punkty, a w okładzinie podwieszonej – zgodnie z indywidualnym projektem.
6. Gniazda na kotwie i trzpienie lub klamry w płytach o grubości nie mniejszej niż 6 cm mogą być
wykonane ręcznie lub mechanicznie, w płytach zaś cieńszych nawiercone wiertarką. Przekrój gniazda
w okładzinie osadzonej na zalewkę powinien być dwukrotnie większy od przekroju elementu
kotwiącego. Przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na sucho bez zaprawy powinien być większy o 2
mm od przekroju elementu kotwiącego lub według dokumentacji stosowania tulei przesuwnych.
7. Głębokość gniazd, w zależności od rodzaju kamienia, z którego są wykonane elementy okładziny,
powinna wynosić:
a) 20 – 25 mm w elementach ze skał magmowych i przeobrażonych oraz z wapieni zbitych i
dolomitów,
b) 25 – 30 mm w elementach z piaskowców twardych,
c) 30 – 50 mm w elementach z piaskowców miękkich, wapieni lekkich i tufów.
8. Przy osadzaniu elementów na sucho obowiązuje stosowanie wymiarów płyt według ustalonych
warunków rozszerzalności termicznej, a kotwienie winno być wykonane według zasad rozkładu kotew
w poziomie i pionie. Szczegóły powinny być podane w dokumentacji.
9. Elementy kamienne mogą być również klejone do podłoża. Przy takim założeniu muszą być
spełnione następujące warunki:
1) dokładne wykonanie elementów kamiennych z zachowaniem jednakowej grubości z tolerancją do
1mm,
2) przygotowanie strony tylnej (przyklejanej) w fakturze odpowiadającej wymaganiom zastosowanych
klejów,
3) przygotowanie podłoża według wymagań dokumentacji oraz potrzeb zapewniających wartość
klejenia.

5.10 Przygotowanie elementów i podłoża do osadzania okładziny
1. Przed przystąpieniem do osadzania elementów, gniazda oraz powierzchnie boczne i tylne płyt
okładzinowych powinny być oczyszczone i zwilżone wodą.
2. Bezpośrednio przed przystąpieniem do licowania powierzchni podłoże powinno być starannie
oczyszczone z resztek zaprawy, z tłustych plam, kurzu, błota, a następnie dokładnie zmyte czysta
wodą.
3. Jakość elementów kamiennych dostarczonych na stanowisko robocze powinna być sprawdzona
przed ich montażem. Ponadto elementy okładziny powinny być dobrane pod względem barwy, odcieni
i naturalnych rysunków (użylenia) kamienia oraz dopasowane w trakcie próbnego ułożenia na sucho.
4. Elementy osadzane na sucho powinny mieć uprzednio wywiercone otwory na kotwy i panewki.
Podłoże powinno być starannie wyrównane, a w zależności od potrzeb izolowane

5.11. Elementy kotwiące
1. Do połączenia okładziny kamiennej z podłożem oraz elementów kamiennych między sobą powinny
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być w zależności od rodzaju osadzania (okładzina pionowa, pozioma, podwieszona) i grubości
osadzonych elementów kamiennych stosowane odpowiednie elementy kotwiące, tj. kotwie, klamry lub
trzpienie, wykonane ze stali odpornej na korozję albo zabezpieczone przed korozją przez
ocynkowanie lub powleczenie innymi środkami ochronnymi. Zginanie elementów kotwiących po ich
zabezpieczeniu przed korozją jest zabronione.

5.12 Stosowanie poszczególnych materiałów na kotwy jest uzależnione od
sposobu (technologii) osadzania.
Do elementów osadzonych na sucho muszą być stosowane elementy kotwiące ze stali odpornej na
korozję lub z metali kolorowych. Stosowanie materiałów ze stali z powleczeniem środkami ochronnymi
może mieć zastosowanie w technologii na sucho jedynie po uzyskaniu świadectwa stwierdzającego
wieloletnią odporność na korozję. Projektowanie i stosowanie kotew z różnych materiałów łączonych
ze sobą jest nie wskazane z uwagi na wytwarzanie się ogniw elektrolitycznych.
2. Do osadzenia okładziny pionowej należy stosować typowe elementy kotwiące o kształcie i
wymiarach zgodnych z obowiązującymi standardami

5.13 Wykonywanie okładziny pionowej
1. Wykonywanie okładziny pionowej powinno być rozpoczynane od dołu, od ustawienia rzędu najniżej
położonych elementów na stałej podstawie przejmującej obciążenie okładziną jednej kondygnacji. W
przypadku okładziny pionowej zewnętrznej podstawą taka może być odsadzka fundamentu, specjalny
występ wieńca, gzyms kordonowy lub odpowiednie wsporniki osadzone w ścianie nośnej. Elementy
cokołów zewnętrznych wykonane ze skał nasiąkliwych należy od dołu odizolować, np. przez ułożenie
paska papy na lepiku w miejscu zetknięcia się okładziny z fundamentem, chodnikiem itp. Może też
obciążenie przejmować system kotwienia.

2. Elementy okładziny pionowej powinny być ustawione pod naciągnięty, wypoziomowany sznur
(drut), który wyznacza położenie górnych krawędzi tych elementów. Osadzanie należy rozpoczynać
od narożników, otworów, pilastrów itp. Jeśli to jest przewidziane projektem, należy w pionowych
stykach elementów kamiennych osadzić trzpienie lub inne elementy kotwiące.
3. Po sprawdzeniu prawidłowości ustawienia, należy elementy okładziny pionowej bez zmiany ich
położenia przytwierdzić montażowo do podłoża za pomocą haków stalowych o średnicy 8 – 12 mm
oraz klinów wspornych.
4. Przy osadzaniu na pełną zalewkę należy, po unieruchomieniu elementów kamiennych (konieczne
jest osadzenie kotew w pionach), przestrzeń między podłożem a tylną powierzchnią okładziny
wypełniać stopniowo zaprawą, warstwami o wysokości nie większej niż 25 cm. Po wypełnieniu
szczeliny do ¼ lub 1/3 wysokości danego rzędu elementów należy wykonanie zalewki przerwać, a po
stężeniu zaprawy usunąć tymczasowe zamocowanie (w zależności od wymagań projektu zamocować
odpowiednie stałe elementy kotwiące w poziomach). Następnie należy dopełnić zaprawą wypełnienie
szczeliny do wysokości nie większej niż 6 – 8 cm poniżej górnej krawędzi licowej elementów
kamiennych, a po sprawdzeniu spoinowania tej krawędzi i usunięciu ewentualnych nierówności przez
ścięcie ich dłutem i przeszlifowanie szlifierką lub ręcznie, można przystąpić do wykonania wstępnego
rzędu okładziny, powtarzając kolejno wszystkie czynności. W celu zabezpieczenia licowych krawędzi
elementów należy przy ustawieniu kolejnego rzędu okładziny podkładać cienkie kliny drewniane.
5. Grubsze płyty okładzinowe (np. elementy cokołów) muszą być ze sobą łączone w narożnikach
klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w płytach.
6. W przypadku, przewidzianego projektem, spoinowania okładziny należy przed wykonywaniem
kolejnego rzędu ułożyć, na wyrównanej górnej powierzchni stykowej elementów, wąski pasek sklejki
lub twardej płyty pilśniowej, który bezpośrednio przed spoinowaniem powinien być usunięty. Ponadto
odpowiednimi wkładkami dystansowymi należy zapewnić utrzymanie jednakowej grubości spoin
pionowych.
7. Przy wykonywaniu zalewki należy unikać zabrudzenia elementów zaprawą. Ewentualne zaciski
należy niezwłocznie usunąć, zmywając powierzchnię okładziny wodą z mydłem za pomocą szczotek.
8. Przy osadzaniu płyt na słupach zaleca się stosować zamocowanie montażowe w postaci
drewnianych jarzm opasujących słup na wysokości ustawionych płyt.
9. Przy licowaniu łuków nad otworami należy klińce okładziny ustawiać na krążynach równocześnie z
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obu stron w kierunku zwornika, mocując je do podłoża kotwami. Zwornik powinien być osadzony jako
ostatni.
10. Osadzanie na sucho powinno być wykonywane na podstawie projektu określającego kształt i
wymiary specjalnych elementów kotwiących, ich liczbę oraz sposób zamocowania, dostosowany do
rodzaju okładziny i podłoża (np. za pomocą różnego rodzaju kotew w różny sposób osadzanych – przy
osadzaniu bezpośrednim, albo śrub przytwierdzających elementy okładziny do szkieletu nośnego –
przy osadzaniu pośrednim).
Określenie liczby, kształtu i wymiarów elementów kotwiących powinno nastąpić na podstawie
szczegółowych obliczeń statycznych, uwzględniających działanie sił zewnętrznych i wewnętrznych na
konstrukcję nośną ściany.
11. W nowoczesnych rozwiązaniach pojawiają się grodzie lub zabudowy otworów, wykonane z
elementów aluminiowych. Opracowane dotychczas mocowanie fabryczne kołkami rozporowymi do
muru należy przy okładzinie kamiennej zmienić. Poprawne zamocowanie podaje rys. 26-4 .

5.14 Wykonywanie okładziny poziomej
1. Przygotowanie elementów i podłoża.
Przed przystąpieniem do osadzania elementów, gniazda oraz powierzchnie boczne i tylne płyt
okładzinowych powinny być oczyszczone i zwilżone wodą. Bezpośrednio przed przystąpieniem do
licowania powierzchni podłoże powinno być starannie oczyszczone z resztek zaprawy, z tłustych
plam, kurzu, błota, a następnie dokładnie zmyte czysta wodą. Jakość elementów kamiennych
dostarczonych na stanowisko robocze powinna być sprawdzona przed ich montażem. Ponadto
elementy okładziny powinny być dobrane pod względem barwy, odcieni i naturalnych rysunków
(użylenia) kamienia oraz dopasowane w trakcie próbnego ułożenia na sucho. Elementy osadzane na
sucho powinny mieć uprzednio wywiercone otwory na kotwy i panewki. Podłoże powinno być
starannie wyrównane, a w zależności od potrzeb izolowane
2. Okładziny stopni schodowych zawierają zarówno elementy pionowe (podstopnie), jak i poziome
(stopnice). Jedne i drugie powinny być osadzone na zaprawie według tabl. 26-1 (ŚK1/38/2006) .
Grubość warstwy zaprawy między podłożem i podstopnicą powinna wynosić 10 – 20 mm, a między
podłożem i stopnicą nie powinna być mniejsza niż 20 mm. W styku między stopnicą powinny być
osadzone trzpienie o średnicy 6 – 8 mm. Stopnie zewnętrzne powinny mieć spadek 1% w kierunku
poprzedniej krawędzi stopnicy, dla stopni zaś wewnętrznych spadek ten powinien mieścić się w
granicach 2 – 5%.
3. Elementy okładziny poziomej (podokienniki, nakrywy, balustrady itd.) powinny być osadzone na
podkładzie o grubości 10 – 20 mm z zaprawy tabl. 26-1 (ŚK1/38/2006) .
4. Podokienniki zewnętrzne powinny po osadzeniu zapewnić prawidłowy spływ wody opadowej
(spadek powinien być wyrobiony w podkładzie bądź powinien go mieć element kamienny). Spoina
pozioma między podokiennikiem i krawędzią elementu okładziny pionowej, znajdującej się pod
otworem okiennym oraz styki podokiennikowe z elementami konstrukcji okna, powinny być wypełnione
wodoszczelnym kitem elastycznym.
5. Podokienniki wewnętrzne powinny być ułożone poziomo (dopuszczalne odchylenie do poziomu 1
mm/m), a w przypadku wnęki podokiennej – dodatkowo wzmocnione za pomocą wsporników
metalowych wpuszczonych w mur podokienny.
6. Istotnym problemem jest konieczność utrzymania dylatacji poziomej.

5,16. Wykonywanie dylatacji
1. Dylatacje w okładzinie kamiennej powinny się pokrywać z dylatacjami licowanej budowli.
2. Odstępy między szczelinami dylatacyjnymi w okładzinie nie powinny być większe niż 20 m.
3. W budynkach nie mających dylatacji należy w okładzinie przewidzieć i wykonać szczeliny
dylatacyjne, tzw. termiczne, przebiegające przez całą wysokość okładziny w odstępach 10 – 20 m i
wypełnione kitem
4. Dylatacja w okładzinie kamiennej może być wykonana jako dylatacja otwarta lub dylatacja kryta.
Przy dylatacji otwartej osie szczelin dylatacyjnych okładziny i budynku powinny się pokrywać, przy
dylatacji zaś krytej powinny być przesunięte o grubość elementu okładziny. Szerokość szczelin
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dylatacyjnych powinna wynosić:
- w okładzinach poziomych 0 – 10 mm,
- w okładzinach pionowych 10 – 15 mm.
5. W okładzinach poziomych należy przy dylatacjach konstrukcyjnych stosować dylatacje między
płytami kamiennymi.

5.17. Spoinowanie i czyszczenie wykładziny
1. Spoinowanie elementów kamiennych należy wykonywać po zakończeniu osadzenia całej okładziny
lub jej wydzielonych fragmentów, stosując zaprawy po usunięciu paska sklejki lub płyty pilśniowej ze
spoin poziomych.
2. Grubość i rodzaj spoiny (wypukła, wklęsła itp.) powinny być podane w projekcie i dostosowane do
faktury okładziny.
3. Okładziny z miękkich wapieni należy spoinować zaprawą z dodatkiem mączki z tego samego
wapienia.
4. W przypadku przewidywanego piaskowania okładziny (np. przy okładzinie z płyt piaskowcowych)
należy spoinowanie wykonać po oczyszczeniu powierzchni licowanej.
5. Jeżeli grubość spoin jest mniejsza niż 1,5 mm, to nie należy wykonywać spoinowania, a elementy
okładziny powinny być ustawione po dokładnym doszlifowaniu krawędzi.
6. Po ukończeniu osadzania elementów okładziny kamiennej, spoinowania i ewentualnych poprawek,
należy lico zewnętrzne okładziny oczyścić. Elementy polerowane powinny być tylko zmywane wodą z
mydłem za pomocą miękkich szczotek lub szmat, a elementy kamienne o innej fakturze należy
oczyścić twardymi szczotkami ryżowymi lub podobnymi, albo za pomocą piaskowania w przypadku
faktur groszkowanych lub piaskowanych.
7. Spoinowanie może być wykonane kitami stale plastycznymi przy ciśnieniowym wprowadzaniu kitu.
Tolerancje wymiarowe elementów okładzinowych kamiennych i dopuszczalne odchyłki w wykonaniu
robót

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na
podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń
wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z
wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził
badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do
dokumentacji odbiorcze.
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu robót oraz sprawdzenie prawidłowości wykonania okładziny
a. Sprawdzenie przygotowania elementów kamiennych, ich ustawienia lub ułożenia oraz zakotwienia,
a także grubości zalewki lub podkładu, należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku
budowy.
b. Sprawdzenie grubości spoin i prawidłowości ich przebiegu; grubość i sposób wypełnienia spoin
należy sprawdzać za pomocą oględzin zewnętrznych, a w przypadkach budzących wątpliwości przez
pomiar z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie prostoliniowości i prawidłowości układu spoin w
okładzinach z elementów regularnych (na zgodność z wymogami PN-72/B-06190) należy
przeprowadzać przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dwóch dowolnie wybranych
spoin na całą ich długość i pomierzenie odchyłek z dokładnością do 1 mm. Kierunek prostopadły
należy sprawdzić przez przyłożenie do tego sznura lub drutu kątownika murarskiego i pomiar odchyleń
z dokładnością do 1 mm.
c. Sprawdzenie prawidłowości powierzchni okładziny należy przeprowadzać na zgodność z
wymaganiami PN-72/B-06190 za pomocą przykładania w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach
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łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru szczelinomierzem z
dokładnością do 2,0 mm prześwitu między tą łatą a powierzchnią okładziny. W przypadku, gdy
zgodnie z wymaganiami dokumentacji okładzina nie tworzy płaszczyzny, do sprawdzenia należy
zamiast łaty kontrolnej użyć odpowiednich szablonów.
d. Sprawdzenie dylatacji należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru w celu
stwierdzenia zgodności ich wykonania z ustaleniami projektu technicznego i wymagań zawartych w
pkt. pt. „Wykonywanie dylatacji”.
Sprawdzenie oczyszczenia okładziny należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych.
Wklęsłości i wypukłości powierzchni licowych nie powinny być większe niż wgłębienia określone dla
danej faktury obróbki wg BN-84/6740-02
6.1. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.2. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

7.

•

wygląd stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,

•

rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów,

•

szczelność wbudowanego elementu na przenikanie wód opadowych,

•

stan wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostkami obmiaru są:
7.2. Okładzina kamienna

[ m2 ]

8. ODBIÓR ROBÓT
Do odbioru całości zakończonych robót okładzinowych wykonawca obowiązany jest przedstawić
dokumentację techniczną projektowo -kosztorysową, uwzględniającą wymagania odpowiednich norm i
określającą rodzaj, typ i odmianę osadzania oraz ewentualne specjalne wymagania techniczne i
dekoracyjne (np. kolorystyczne, fakturowe), jak również:
stwierdzenie prawidłowego wykonania robót międzyoperacyjnych (protokoły z odbiorów
międzyoperacyjnych),
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia stwierdzające jakość użytych materiałów ( atesty ).
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają postanowień
norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, albo innym
równorzędnym dowodem.
2. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez
porównanie wykonanej okładziny kamiennej z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru.
3. Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokołu badania
międzyoperacyjnego, zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania
podłoża zgodnie z wymaganiami.
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4. Sprawdzenie materiałów należy w czasie odbioru okładziny przeprowadzić pośrednio na podstawie
zapisów w dzienniku budowy oraz przedłożonych przez dostawcę zaświadczeń (atestów) z kontroli
jakości materiałów stwierdzających zgodność użytych elementów kamiennych i innych materiałów z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z właściwymi normami przedmiotowymi, a w przypadku
materiałów nienormalizowanych - z wymaganiami ustalonymi świadectwem dopuszczenia do
stosowania, wydanym w trybie obowiązujących przepisów. Materiały nie mające dokumentów
potwierdzających ich jakość powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom przez
upoważnione laboratoria.
5. Ocena jakości. Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. pt. „Tolerancje wymiarowe elementów
okładzinowych kamiennych”...) dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy uznać za zgodną z
wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo
całość odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część, uznać za
niezgodną z wymaganiami normy i niniejszych warunków technicznych. W razie uznania całości robót
za niezgodne z wymaganiami normy, należy ustalić, czy trzeba całkowicie lub częściowo odrzucić
roboty, czy też po dokonaniu poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami
normy, a następnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. Ochrona
kamienia przed korozją

9.

ROZLICZENIE ROBÓT

9.1. Ogólne wymagania i zasady rozliczeń podano w OST.

10.

DOKUMENTY ZWIĄZANE
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych - POSADZKI Z PARKIETU

CZĘŚĆ OGÓLNA
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
posadzek z parkietu

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych
niniejszą specyfikacją.

Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1.
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.

Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w
ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt
1.5.

Dokumentacja robót
Dokumentację robót stanowią:
•

Projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych),
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),

•

dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),

•

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub
zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów,

•

protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami
z badań kontrolnych,
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dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
późniejszymi zmianami).

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
•

Wyrównanie posadzki z użyciem np. płyt OSB

•

Ułożenie nowego parkietu z użyciem kleju do parkietów;

•

Wykonanie bezpyłowego szlifowania zgrubnego;

•

Szpachlowanie parkietu;

•

Powtórne bezpyłowe szlifowanie parkietu;

•

Nałożenie podkładu pod lakier;

•

Trzykrotne lakierowanie parkietu;

•

Montaż drewnianych listew przypodłogowych

2.0. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:
•

oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

•

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

•

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",

•

termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

•

dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.

Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).
Podstawowe materiały budowlane
•

Deszczułki posadzkowe dąb gr.22mm kl. I

•

Listwy wykończeniowe dębowe
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Wariantowe stosowanie materiałów
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo
Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny"
wyrób.

Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
•

są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej),

•

są właściwie oznakowane i opakowane,

•

spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

•

producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania i składowania
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną

3.0.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Wymagania szczegółowe
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu użytego do realizacji robót podano w ST Wymagania ogólne”
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Do wykonania prac, proponuje się użyć następującego sprzętu
•

szlifierki do dużych powierzchni (o wymiarach bębna 250 x750 mm),

•

szlifierkę kątową do szlifowania brzegów pomieszczeń, narożników i miejsc pod kaloryferami,

•

szlifierko- polerkę,

•

drobne narzędzia: szpachlę ze stali nierdzewnej, wałek, szczotkę lakierniczą, pędzle itp

•

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do
technologii i warunków wykonywanych robót.

4.0. TRANSPORT

Pracownia projektowa
DRESLER STUDIO
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA SP Z
O.O. SP. K
31-463 Kraków, ul. Stokrotek 6
Fax:12 2100633 Tel: 600 511 422

Zadanie projektowe

Nr projektu

Strona/Stron

STWIORB - REMONT I ROZBUDOWA PAŁACU
WIELOPOLSKICH W OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM

STWIORB

Strona 175 z 190

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

Transport składowanie materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na
środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie,
na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

5.0. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-7, pkt 5
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

5.1. Posadzki z parkietu
Prace parkieciarskie powinny być wykonane po zakończeniu wszystkich tzw. mokrych prac
wykończeniowych związanych np. z układaniem terakoty, gresów, montażem grzejników itp.
W pomieszczeniach, w których układany jest parkiet temperatura nie powinna być niższa niż 15 0 C, a
wilgotność względna powietrza w granicach 45-65 %,
Parkiet przed ułożeniem musi dostosować się do temperatury i wilgotności otoczenia – zalecane jest
pozostawienie nierozpakowanych paczek na okres 5-7 dni.
Wilgotność 1 podłoża, na którym będzie układany parkiet nie powinna przekraczać 2-3 %, należy
także zwrócić uwagę na równość podłoża 2 i jego wytrzymałość 3.
Możliwe jest układanie parkietu na wszelkich rodzajach podłoża - beton, płyty drewnopodobne.
Przy mocowaniu parkietu do podłoża należy zastosować odpowiednie kleje – zalecamy stosowanie
klejów bezwodnych, a w przypadku parkietów o większych wymiarach użycie klejów
dwuskładnikowych.
Przed przystąpieniem do klejenia parkietu do podłoża prosimy o dokładne sprawdzenie parkietu pod
względem, jakości, w tym również kolorystyki drewna, parkiet po przyklejeniu do podłoża nie podlega
reklamacji z tytułu ewentualnych wad, które mogą być reklamowane przed zamocowaniem parkietu do
podłoża – w szczególności dotyczy to kolorystyki oraz wymiarów.
Pierwszą czynnością przy układaniu posadzki drewnianej jest dokładne odkurzenie podłoża i
zgruntowanie środkami gruntującymi ( zalecane jest stosowanie gruntów tej samej firmy, co klej)
Po wyschnięciu gruntu nakładamy klej i układamy parkiet ( klej należy nakładać sukcesywnie w
zależności od szybkości układania i rozprowadzać na podłożu przy pomocy odpowiednio ząbkowanej
szpachli)
Przyklejanie parkietu do podłoża powinno nastąpić na całej jego powierzchni, w żadnym wypadku nie
mniej niż 80% powierzchni parkietu,
Między posadzką drewnianą a stałymi pionowymi elementami budynku ( ściany, słupy, rury ) należy
zawsze pozostawić szczeliny dylatacyjne o szerokości co najmniej 10 mm ( im większa powierzchnia
układanej podłogi tym większa szerokość szczeliny dylatacyjnej; szczelina powinna być wolna od
zanieczyszczeń, klinów, odpadów drewna – wszystko po to, aby parkiet mógł swobodnie pracować
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przy zmianach wilgotnościowo-temperaturowych w ciągu całego roku ),
Wskazane jest aby cyklinowanie/szlifowanie parkietu rozpocząć dopiero po upływie 7-21 dni; jest to
czas potrzebny do stabilizacji drewna, tzn. przyzwyczajenia się drewna do warunków lokalowych,
Parkiet przed polakierowaniem powinien być 3-krotnie szlifowany; po wstępnym szlifowaniu
powierzchnię podłogi należy uszczelnić specjalną żywicą zmieszaną z pyłem drzewnym,
Należy zwrócić uwagę, aby na powierzchni posadzki drewnianej nie były widoczne ślady –
zarysowania materiałem ściernym ( należy usunąć je poprzez polerowanie polerką tarczową)

Ostatnim etapem przed położeniem lakieru/oleju do podłóg jest przymocowanie listew oraz bardzo
dokładne odkurzenie powierzchni. Zalecane jest położenie jednej warstwy lakieru podkładowego oraz
co najmniej dwóch warstw lakieru nawierzchniowego.
1. wilgotność – dopuszczalna wilgotność mierzona metodą elektroniczną: dla podłoża cementowego
3%, anhydrytowego lub gipsowego – 1,5%, zaś mierzona hydrometrem CM to dla podłoża
cementowego 2%, anhydrytowego lub gipsowego – 0,5%,
2. równość – dopuszczalna nierówność podłoża po przyłożeniu dwumetrowej łaty w dowolnym
kierunku nie powinna być większa niż 2 mm ( prześwit ),
3. wytrzymałość – wytrzymałość na ściskanie podkładów mineralnych powinna wynosić nie mniej niż 3
Mpa – bez pomiarów laboratoryjnych można to tylko orientacyjnie sprawdzić zarysowując posadzkę
gwoździem albo kupując odpowiedni rysik z opisem jego stosowania.
INSTRUKCJA KONSERWACJI PODŁÓG DREWNIANYCH
Podłogi posiadają słoje i strukturę drewna, co nadaje im naturalny wygląd, dzięki zastosowanemu
lakierowaniu na powierzchni znajduje się cienka warstwa ochronna, powodująca większą odporność
na wnikanie wody i zabrudzenia powierzchni, dla zachowania wszystkich walorów podłogi ważne jest
utrzymywanie stałego klimatu w pomieszczeniu, temperatury 18-20 C, wilgotności powietrza 45-65 %,
nadmierna wilgotność może spowodować pęcznienie drewna, zaś przy niskiej wilgotności podłoga
wysycha i mogą powstać mniejsze bądź większe szpary, powłoka ochronna na podłogach ulega
naturalnemu zużyciu zależnie od intensywności eksploatacji; dlatego konieczne jest regularne
czyszczenie i pielęgnowanie podłogi; przed pierwszą eksploatacją należy przeprowadzić konserwację
podłogi przy pomocy specjalnych emulsji do lakierów wyprodukowanych przez producentów lakierów,
Świeżo lakierowanych podłóg należy używać dopiero po kilku dniach, czyścić podłogę ostrożnie i tylko
na sucho, nie przykrywać dywanami, meble ustawiać ostrożnie , krzesła i stoły powinny mieć
zamocowane podkładki filcowe, podłogę konserwować nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2.

Kontrola jakości wykonanych robót

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco,
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych
Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują:
•

prawidłowość i bezpieczeństwo prowadzonych robót.

•

zgodność robót z projektem technicznym.
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Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą odpowiadać charakterystykom i wymaganiom
podanymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji technicznej, posiadać świadectwa
jakości oraz uzyskać akceptacją Inżyniera.

6.4.

Kontrola jakości wykonanych robót

Wykonane roboty powinny odpowiadać „Warunkom technicznym wykonywania i odbioru robót
budowlano - montażowych" , wymaganiom podanym w specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.
Sprawdzeniu podlegają prawidłowości i jakość wykonania:
•

właściwy dobór materiałów

•

wykonanie podłoża i grubość warstwy,

•

zgodność z dokumentacją projektową

7.0. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 450000007, pkt 7
Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu
rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie
w trakcie trwania Robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.

7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.
Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla
robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR

8.0. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 450000007, pkt 8

Odbiór robót
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć
jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm
i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i
przedstawić je do ponownego odbioru.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczania i płatności
Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym
określonym w umowie,
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Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu osiągnięcia
zakładanej Kontraktem, jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej Kontraktem
korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.

Przyjęte ceny robót obejmują:
•

wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,

•

dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

•

uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami urzędowymi,

•

ułożenie lub wbudowanie materiałów zgodnie z technologią producenta, normami, wiedzą
techniczną i sztuką budowlaną,

•

montaż wszelkiego rodzaju wyposażenia, wynikającego ze sztuki budowlanej,
konieczności prawidłowego funkcjonowania i przepisów bhp i p.poż.,

•

wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzętu wraz z niezbędnym asortymentem,
wynikającym z technologii, zabezpieczenie materiałów przed działaniem agresywnych dla
materiałów czynników występujących w przyrodzie,

•

wykonanie niezbędnych prób zgodnie z wymaganiami producenta, normami i przepisami
prawa budowlanego,

•

wykonanie rozruchów mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego
Kontraktem i przepisami szczegółowymi prawa budowlanego efektu,

•

wykonanie obmiaru robót przez uprawnione służby i osoby zabezpieczenie placu budowy oraz
roboty towarzyszące wynikające z przepisów bhp i p.poż, inne wynikające z technologii i
sztuki budowlanej oraz wynikające z konieczności prawidłowego i bezpiecznego działania
całego systemu.

•

przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN - 63/B - 06251

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-7 l/B-10080

Roboty ciesielskie. Warunki i badania przy odbiorze.

PN —82/H-93215

Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

PN - 75/D - 96000

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN-85/B - 01010
Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogólne. Oznaczenia
podstawowych wielkości
PN-85/B-01011
PN - 80/B - 01800

Oznaczenia literowe w budownictwie. Konstrukcje budowlane.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

PN-EN 12808-4:2002(U)
PN-EN 12808-5:2002(11)

Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.

PN-EN 13813:2003

Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Projektowanie.

PN-B-01100

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia
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Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i

PN-87/B-03263
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywowych
betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Inne dokumenty i instrukcje
•

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne
obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu
ISPA w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

•

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB.

•

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Kod CPV

•

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych z uwzględnieniem
zmian i uzupełnień - MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.

•

Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkach. (Dziennik Ustaw z
1972 r. nr 13 poz. 93).
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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót budowlanych – Konstrukcja drewniana

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
zadania

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych dachu.
W zakres tych robót wchodzą:
•

Konstrukcje drewniane

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Zamawiającego.

2. MATERIAŁ2.1
Drewno lite
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Preparaty do nasycanie drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej i liściastej, sortowanej
wytrzymałościowo i trwale oznakowane. Inne rodzaje drewna należy stosować w przypadkach
technicznie uzasadnionych.
Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. Należy wykonać z drewna twardego, np.
dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości.
Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. Zasady
klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących metodach
pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać
wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna
litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN 338.
Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości
wytrzymałości charakterystycznej wg PN-B-03150:2002.
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2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna w MPa (mega paskale) podaje
poniższa tabela.

Klasy drewna
Oznaczenie
C24

C30

Zginanie

24

30

Rozciąganie wzdłuż włókien

14

18

Ściskanie wzdłuż włókien

21

23

Ściskanie w poprzek włókien

5,3

5,7

Ścinanie wzdłuż włókien

2,5

3

Rozciąganie w poprzek włókien

0,4

0,4

Wady

C30

C24

Sęki w strefie marginalnej

do 1/4

1/4 do 1/2

Sęki na całym przekroju

do 1/4

1/4 do 1/3

Skręt włókien

do 7%

do 10%

a) głębokie

1/3

1/2

b) czołowe

1/1

1/1

Zgnilizna

niedopuszczalna

Chodniki owadzie

niedopuszczalne

Szerokość słojów

4 mm

Oblina

dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do %

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy:

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:

szerokości lub długości

6 mm
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Krzywizna podłużna
•
•

płaszczyzn
30 mm - dla grubości do 38 mm
10 mm - dla grubości do 75 mm

•
•
•

boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm
5 mm - dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości

•
•
•

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe,
odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.

•

2.1.3. Wilgotność drewna iglastego
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
•
•
•

dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%
Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:
•
•
•
•

odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
w długości: do + 50 mm lub do - 20 mm dla 20% ilości,
w szerokości: do + 3 mm lub do - 1 mm,
w grubości: do + 1mm lub do - 1 mm;

•
•
•
•
•
•

odchyłki wymiarowe bali - jak dla desek;
odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: dla łat o grubości do 50 mm:
w grubości: + 1 mm i - 1 mm dla 20% ilości,
w szerokości: + 2 mm i - 1 mm dla 20% ilości, dla łat o grubości powyżej 50 mm:
w szerokości: + 2 mm i - ! mm dla 20% ilości,
w grubości: + 2 mm i - 1 mm dla 20% ilości;

•

odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż = 3
mm i 2 mm;
odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż + 3 mm i - 2
mm.

•

2.2. Łączniki mechaniczne
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, śrub,
wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2002
oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.2.1. Gwoździe
Należy
stosować:
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gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12

2.2.2. Śruby
Należy stosować:
•

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 Śruby z łbem kwadratowym wg PN88/M-82121

Nakrętki stosować:
•

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151

2.2.3. Podkładki pod śruby
Należy stosować:

•

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.4. Wkręty do drewna
Należy stosować:

•
•

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny
być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) środki do ochrony przed grzybami i owadami,
b) środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
c) środki zabezpieczające przed działaniem ognia.
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji
Elementy konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w
warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją
producenta.
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym,
odizolowanym od niego warstwą folii, na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza
od 20 cm. Elementy poziome w postaci belek itp. Powinny być składowane na podkładkach
rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną,
przy czym przy składowaniu warstwowym rozstaw podkładek powinien być zagęszczony tak, aby nie
powstawały dodatkowe odkształcenia, wynikające z systemu składowania. Przy układaniu
warstwowym wysokość składowania nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy
składowania elementów powinny być oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób
niepowodujący powstawania deformacji.
Elementy pionowe w postaci słupów, części ram, łuków, wysokich elementów poziomych mogą być
składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15o, lub
w pozycji poziomej, na podkładkach, na wysokości, co najmniej 20 cm od podłoża, w sposób
niepowodujący ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów
poziomych.
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników
atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie
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Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
inspektora nadzoru.

3. Wymagania dotyczące właściwości sprzętu, maszyn i narzędzi
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy powinien
być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone
zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych.

4. Wymagania dotyczące transportu
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolny mi środkami transportu. Podczas transportu
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót
5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków,
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Kontrola i badania materiałów i wyrobów
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych.
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane:
w zaświadczeniach kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów z
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),
w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych.
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić
zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie lub w
specyfikacji technicznej. Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna
powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie
kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004,nr 130, poz. 1386).

6.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na
podstawie oględzin oraz wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych.
Badanie elementów przed montażem obejmuje:
sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń,
sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów za
pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności
drewna.
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować:
• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,
• rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna,
• prawidłowość wykonania połączeń,
• zabezpieczenie drewna,
• wymiary elementów,
• prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie.
•
•

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
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Jednostkami obmiaru są:
•

dla pozycji: wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych - ilość m3 wykonanej konstrukcji,

8. Sposób odbioru robót
Podstawę kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji i obiektów budowlanych z drewna stanowią
następujące dokumenty: projekt techniczny, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie
zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
•
•
•
•
•
•

pełną dokumentację powykonawczą,
protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,
protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisy dotyczące wykonania
robót z uwzględnieniem robót zanikających,
wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania,
wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korekcyjnych,
pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie porównania
wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w
projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.
Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:
•
•
•
•
•
•

zgodności z dokumentacją techniczną,
prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji,
prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych,
prawidłowości wykonania złączy,
prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji,
nieprzekroczenia odchyłek wymiarów elementów i całej konstrukcji.

Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu postępowaniu.
Mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji, w tym
bezpieczeństwu pożarowemu, oraz nie utrudniają warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania.
W innych przypadkach zaleca się opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zaleceń.

9. Podstawa rozliczenia robót podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszących
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynności wymienione w ST.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Normy
PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna
okrągłego i tarcicy. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części
złącznych.
PN-EN 300:2000 Płyty o wiórach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i specyfikacja.
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PN-75/C-04901 Środki ochrony drewna - oznaczenie głębokości wnikania w drewno.
PN-76/C-04906 Środki ochrony drewna - Ogólne wymagania i badania.
PN-76/C-04907 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wpływu na wytrzymałość drewna.
PN-76/C-04908 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymałości metodą biologiczną.
PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastów do drewnianych konstrukcji nośnych Klasyfikacja i wymagania użytkowe.
PN-EN 309:1993/Ap 1:2002 Płyty wiórowe - Definicja i klasyfikacja
PN-EN 312-4:2000 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt przenoszących
obciążenia użytkowe w warunkach suchych.
PN-EN 312-5:2000 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt przenoszących
obciążenia użytkowe w warunkach wilgotnych.
PN-EN 312-6:2000 Płyty wiórowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla płyt o podwyższonej
zdolności do przenoszenia obciążeń użytkowych w warunkach wilgotnych.
PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości.
PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna - dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach
drewnianych. PN-EN 12369-1:2000/Az1:2002 Płyty drewnopochodne - Wartość charakterystyczna do
projektowania - cz. 1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe.
PN-EN 13271:2002 Łączniki do drewna - Nośność charakterystyczna i moduł podatności złączy.
PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Złącza na łączniki mechaniczne - Ogólna zasada
określenia nośności i odkształcalności.
PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - badanie złączy na łączniki mechaniczne - Wymagania
dotyczące gęstości drewna.

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i
1.20.
odbioru robót budowlanych – konstrukcja drewniana dachu
1.0 WSTĘP
1,1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych dachowych.

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia
i zawarcia umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1

1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, do których wykonania zostały
użyte materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Zakres powyższych robót obejmuje
•

Rozbiórkę uszkodzonych elementów konstrukcji dachu

•

Wykonanie nawierzchni konstrukcji części dachu

•

Deskowanie części dachu

Wymagania ogólne dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST „Wymagania
ogólne. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich zgodności z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY
2.1. Konstrukcje dachu należy wykonać z drewna konstrukcyjnego o wilgotności 12 %,. Klasę drewna
podano w projekcie konstrukcyjnym

2.2.

Łączniki

Do mocowania elementów drewnianych można stosować:
•

Gwoździe gładkie lub pierścieniowe,

•

Gwoździe śrubowe i skręcane,

•

Łączniki typu bulldog

•

Wkręty i śruby

•

kołki drewniane 0 8 + 10 mm, długości około 100 mm,

•

gwoździe klamrowe.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.Roboty
związane z wykonaniem konstrukcji drewnianych są wykonywane ręcznie z wykorzystaniem
elektronarzędzi. Używany sprzęt powinien mieć wymagane dokumenty, dopuszczające go do
stosowania, potwierdzone przez dozór techniczny.
Stosowany sprzęt powinien być utrzymywany w ciągłej sprawności technicznej, winien być należycie
konserwowany, a okresowe przeglądy wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny być
potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
Sprzęt powinien być zawsze zabezpieczony przed użyciem go przez osoby niepowołane lub
nieprzygotowane do jego użycia.
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego drobnego sprzętu
pomocniczego do montażu
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strugi mechaniczne itp.
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4. TRANSPORT
Transport materiałów za pomocą samochodu samowyładowczego.
Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem, wypadnięciem i zniszczeniem.
Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi dopuszczonymi do
ruchu po drogach publicznych i spełniającymi wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zwykła więźba dachowa
1.Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną.
2.Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować
wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niz 18%, ze sklejki lub z płyt
twardych płyt pilśniowych.
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ± 1mm.
Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą
taśmy stalowej.
3.Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości
projektowanych więcej niż 0,5 mm.
4.JeŜeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być
większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców
elementów.
5.Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. Kulawek) z krokwiami naośnymi (krawężnicami) powinny
być wykonywane na styk i zbite gwoździami.
Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie do krokwi
koszowej końców krokwi opartych na niej we wrębie. Można również stosować wyżłobienia krokwi
koszowej, przybijając krokwie do płaszczyzn bocznych.
7.Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi:
± 2cm w osiach rozstawu wiązarów, ± 1cm w osiach rozstawu krokwi.
8.Dla przekryć dachowych o większych rozpiętościach rozwiązywanych za pomocą wiązarów
kratowych na pierścienie zębate albo z węzłami na gwoździe, wiązarów łukowych lub łukowo –
kratowych, łuków klejonych itp. Odchyłki wymiarowanie powinny być ustalone na podstawie obliczeń
statycznych zgodnie z PN81/B 03150.
9.Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku
odizolowane, co najmniej jedną warstwą papy.

5.3. Deskowanie połaci dachowych
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1.Na deskowanie należy stosować deski III klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia albo klasy
MKG lub KS tarcicy wytrzymałościowo sortowanej, bez murszu, o grubości nie mniejszej niz 25mm. W
technicznie uzasadnionych przypadkach przy zagęszczonym rozstawie krokwi dopuszcza się deski o
grubości 19 lub 22mm.
Szerokość desek nie powinny być większe niz 18cm. W deskach niedopuszczalne są otwory po
sękach o średnicy większej niż 20mm.
2. Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi,
ułożone prawą stroną (dordzeniową) ku dołowi i przybite do każdej krokwi dwoma gwoździami.
Długość gwoździ powinna być, co najmniej 2,5 razy większa od grubości desek. Czoła desek powinny
stykać się na krokwiach.
W przypadku użycia desek z oflisami górne płaszczyzny pokrycia z desek powinny być bez oflisów.
3.Deskowania stanowiące podkład pod pokrycie papowe powinny być układane na styk lub na
przylgę. Odstępy między deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogą wynosić nie więcej niz
5cm, a z blachy cynkowej nie więcej niz 4cm. Przy kryciu blachą cynkową w łuskę lub w karo
deskowanie powinno być szczelne (łączenie desek na styk).
4.NiezaleŜnie od rodzaju pokrycia (również w przypadkach łacenia połaci dachowych) za kominami
powinny być wykonane – od strony spływu wody połaci dachowej – odboje (kozubki0, tj. deskowania
ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ wody na boki poza komin. Deski odbojów, koszy,
okapów, latarni itp., powinny być układane na styk.

5.5. Włazy dachowe
1.Włazy dachowe powinny być wykonane w postaci ramy z desek o grubości 38 45mm wystającej
nie mniej niz 10cm ponad deskowanie lub 15 20cm ponad łacenie dachu.
2. Rama powinna być obrobiona blacha i zaopatrzona w pokrywę z desek o grubości 25mm
wzmocnioną od spodu listwami i pokrytą blachą.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonanie robot przeprowadzić zgodnie z wymaganiami OST „Wymagania ogólne” pkt. 5.7.

OBMIAR ROBOT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST
„Wymagania ogólne” pkt 6. Jednostką obmiaru Robót związanych z wykonaniem konstrukcji dachu są:
•
•

[m3] konstrukcji dachu
[m2] wykonania deskowania dachu

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
•
•
•

zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,
wymiary gotowego elementu i jego kształt,
prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub),
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•
•
•
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średnice otworów,
dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
rodzaj zastosowanych materiałów,
zabezpieczenie wyrobów przed korozją.

8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu
Przy odbiorze elementów konstrukcji dachu powinny być sprawdzone:
•

prawidłowość osadzenia i rozmieszczenia elementów,

•

zgodność wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokółem
odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.
Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
wykonanie konstrukcji
wykonanie deskowania
wykonanie impregnacji ppoż
uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
likwidacje stanowiska roboczego,
utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-03150:2000/Az2:2003
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna
okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.
Instrukcja montażu wybranego producenta.

