1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Kamienica wpisana w historyczną pierzeję ulicy Staszica (jest ostatnim obiektem pierzei ulicy Staszica).
Obiekt o funkcji mieszkalnej trzykondygnacyjny, w pełni podpiwniczony z poddaszem częściowo
zaadaptowanym na cele mieszkalne. Dach kamienicy dwuspadowy, niesymetryczny przykryty gontem.
Elewacja frontowa i tylna wykonana z cegły licowej zdobiona detalem ceramicznym, elewacja boczna
południowo-wschodnia otynkowana. Elewacja frontowa niesymetryczna, z pojedynczym balkonem na piętrze.
Elewacja tylna również niesymetryczna , o regularnym układzie otworów okiennych, ze skromnymi
zdobieniami w ceramice. Klatka schodowa parteru łączy wejście od frontu z podwórzem (na przestrzał). Klatki
schodowej w dobrym stanie technicznym (schody, balustrady, ściany) po przeprowadzonym w 2004r.
remoncie, nie wymaga remontu.
Ściany zewnętrzne w stanie technicznym dobrym, wymurowane z cegły pełnej o grubości 42cm, więźba
dachowa o konstrukcji krokwiowo-jętkowej wsparta za pośrednictwem murłat, słupów mieczami i płatew na
ścianach zewnętrznych. Stropy kondygnacji nadziemnych drewniane, strop nad piwnicą ceglany.
1.2 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
specyfikacjami technicznymi (ST).
Zakres robót obejmuje wykonanie następujące roboty :
-roboty murarskie w zakresie fasad
45262521-9
- zewnętrzne czyszczenie elewacji
45452000-0
- wykonanie izolacji termicznych ścian 45321000-3
- wykonanie tynków
45411000-4
- wykonanie robót malarskich
45442100-8
- krycie papą termozgrzewalną
45261216
- wykonanie nowych obróbek blacharskich 45261310-0
- wykonanie robót rozbiórkowych
45453000-7
-wymiana rynien i rur spustowych
45261320-3
- wymiana istniejącej stolarki drzwiowej 45421134-2
- wymianę istniejącej stolarki okiennej 45421135-9
- wykonanie izolacje wodoodpornych 45320000-6
- rusztowania montaż
45262120-8
- rusztowania demontaż
45262110-5
- wynajem sprzętu
45500000-5

1.3 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Przez roboty towarzyszące i tymczasowe należy rozumieć :
• wykonanie zadaszeń i zabezpieczeń ;
• wykonanie wygrodzenia placu budowy ;
• znaki ostrzegawcze ;
• wykonanie dojść i dojazdów do placu budowy ;
• zabezpieczenie chodnika i jezdni wraz ze zmianą organizacji
elewacjach od ulicy Mickiewicza i Sienkiewicza

ruchu w czasie robót wykonywanych na

•zabezpieczenie budynku przed dostępem osób trzecich.
Informacja o terenie budowy
Obiekt elewacją frontową wpisany w pierzeję ulicy Toruńskiej. Obiekt wraz z oficynami tworzy zamknięte
podwórko dostępne poprzez centralnie umieszczony wjazd bramowy.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże punkt poboru wody i energii
elektrycznej, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili odbioru
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na własny koszt.
W czasie remontu elewacji budynki mieszkalne i lokale handlowe będą funkcjonował na dotychczasowych
zasadach.
Prace remontowe tej części winny być wykonywane w uzgodnieniu z Zamawiającym, po wcześniejszym
poinformowaniu użytkowników.
Zamawiający zapewni na czas prowadzenia prac remontowych dla wykonawcy:
- korzystanie ze źródeł poboru energii oraz wody,
- pomieszczenie zaplecza dla pracowników,
- pomieszczenie na cele magazynowe,
- dostęp do węzła sanitarnego,
- godziny przebywania wykonawcy na terenie obiektu od 7.00-20.00
- przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi do zatwierdzenia inspektorowi
nadzoru szczegółowy harmonogram realizacji robót remontowych.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację
projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi 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 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 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 dostarczane 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.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót,
wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy 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
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osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk 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,
możliwością powstania pożaru.
Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałych odpady z rozbiórki lub
podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które dysponuje składowiskiem na odpady.
Koszt związany z wywozem i utylizacją odpadów ponosi Inwestor.
1.5.6. 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.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej oraz zabezpieczenie interesu osób trzecich:
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 mu przez Zamawiającego.
Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji prac na obiekcie budowlanym jest zapewnienie przez
wykonawcę bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Remontowany budynek jest
obiektem użyteczności publicznej, będzie na czas prowadzenia prac remontowych czynny. Wszelkie prace
muszą być prowadzone bez naruszenia interesów osób trzecich, w obrębie przedmiotowego obiektu i na
terenie działki, na której jest on zlokalizowany.
Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie OC na prowadzony rodzaj działalności budowlanej. Wykonawca
na własny koszt pokryje powstałe w czasie trwania robót szkody związane z realizacją zamówienia.
1.5.8. 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 ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. 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 nie spełniających 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. Wszelkie koszty związane z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie
umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie 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, póz. 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.
1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy
Przedmiotowy zakres robót obejmuje remont istniejącego budynku. Wobec powyższego Wykonawca robót
zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu i placu budowy.
Wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione
w cenie umownej.
1.5.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu.
W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa chodnika wynikającej z przyjętej technologii wykonania
robót Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.
Opłaty związane z zajęciem pasa chodnika nie obciążają Zamawiającego.
1.5.14. Ogrodzenie
Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez Zamawiającego z
zachowanie dojść i wjazdów do czynnych pomieszczeń biurowych i zaplecza. Ogrodzenie pełne z desek lud
płyt z blachy falistej lub trapezowej osadzonej w ramkach z kątownika. Słupki osadzone w betonowych stopach
i zabezpieczone przed wywróceniem się od parcia wiatru. Dwa przęsła ogrodzenia na czas dostawy materiału
winny być rozchylane. Wysokość ogrodzenia 1,90 – 2,10 m. Ogrodzenie nie powinno posiadać furtki, ani
bramy.
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie umownej.
1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni
Z uwagi na prowadzenie robót na elewacji od ulicy Toruńskiej wymagane jest zabezpieczenie chodnika i jezdni
wraz ze zmianą organizacji ruchu.
1.5.16 Czas i uwarunkowania realizacji.
Przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że realizacja następować będzie z zachowaniem jak
największych równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze względu na technologię realizacji prac
przyjęto metodę pracy równomiernej.
Wielkość cyklu realizacji ustalono na podstawie ilości r-g dla poszczególnych rodzajów robót oraz przyjętego
zatrudnienia.
W niniejszym opracowaniu założono, że brygada wykonująca roboty składać się będzie z różnych zawodów i
kwalifikacji, wykonujących wielokrotnie powtarzający się złożony proces jednego typu lub jednorodny.
1.6 Nazwy i kody robót budowlanych.
Dział robót
Grupa robót
Klasa robót

- 45
- 45.2, 45.3, 45.4, 45.5
- 45.23, 45.25, 45.26 ,45.31, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.22
45.45, 45.50
1.7 Określenia podstawowe.
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.7.1 Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
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Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,
śmietniki.
1.7.5 Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.7.6 Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.7.7. Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby,
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku
realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
a)
obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.
Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w budownictwie.
Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.
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Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.).
Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.
Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność
za prowadzoną budowę.
Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz
rodzajów prowadzonych robót.
Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji
projektowej.
Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.
Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
2.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. 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.
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Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wszystkie materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadać :
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepisów sprzed 01-05-2004r. nadal nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych.
2.2. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy
stanowią inaczej.
Co najmniej na 10 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót
wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła, wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest
do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób
ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. Wykonawca odpowiada za
uzyskanie od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych,
włączając w to źródło wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.
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.
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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.
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.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Dobór właściwego sprzętu, maszyn i
urządzeń zgodnie z obowiązującą technologią wykonywania i prowadzenia danego odcinka robót.
Wykaz sprzętu podstawowego przewidzianego do wykonywania robót budowlanych:
- Wiertarki elektryczne
- Betoniarka
- Mieszadło
- Mechaniczne młotki do kucia
4.

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.
4.2. 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 nie
odpowiadające 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.
Przewidziane środki transportu kołowego:
- samochód dostawczy ład. 0,9 t,
- samochód samowyładowczy 5t,
- samochód skrzyniowy 5t.
5.

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 ST, 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.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości
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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 (PZJ) 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,
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 ilość 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.
6.2. 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 zapewniającą
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 laboratoryjnych materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
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.\
6.4. Badania i pomiary
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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.
6.5. 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.
6.6. 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.
6.7. 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, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym 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.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 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, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 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 zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
•

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

•

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

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

•

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

•

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

•

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

•

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

•

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

•

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,

•

dane dotyczące 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.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub
w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione
na każde życzenie Inspektora nadzoru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 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) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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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.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNRach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.
7.3. 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.
7.4. 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.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. 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.

8.2. 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.
8.3. 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.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. 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, o których mowa w punkcie 8.4.2.
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.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 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 zgodnie 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 terenu,
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
8.5. 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".
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
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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 ST 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.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr
120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz.
1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 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 póz. 953).
3.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 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 póz. 401).
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B-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.2
Klasa robót -

45.26

Kategoria robót - Roboty murarskie w zakresie fasad i kominów

kod CPV 45262521-9

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiór robót murowych. Elementy wykonane z profili
ceramicznych.
Zakres stosowania
Warunki podane w ST dotyczą konstrukcji murowych i murowanych fragmentów ścian wznoszonych w
technologiach stosowanych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, rolniczym i
przemysłowym, eksploatowanych w warunkach nie narażonych na destrukcyjne działanie środowiska.
Podane warunki techniczne nie dotyczą konstrukcji "murowanych kanałów i studzienek wodociągowokanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców przemysłowych itp. konstrukcji, które wymagają stosowania
materiałów i technologii murowania odbiegających od przyjętych w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym.
Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do robót murarskich polegających na uzupełnieniu brakujących
elementów ceglanych elewacji frontowej i tylnej oraz przemurowania kominów.
1. MATERIAŁY
1.1 Zaprawy cementowo-wapienne
Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiadać wymaganiom
podanym w aktualnych normach państwowych .
Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować w ten sposób, że do zarobionego wodą ciasta wapiennego
wsypuje się uprzednio przygotowaną mieszankę cementu i piasku., następnie przerabia się aż do uzyskania
jednolitej zaprawy.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować, w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześni po jej
przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu :
a) zaprawa wapienna
— 8 godzin,
b) zaprawa cementowo-wapienna
— 3 godziny,
c) zaprawa cementowa
— 2 godziny,
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Stosowanie kruszywa pochodzącego z wód słonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, żużli itp. dopuszcza
się, jeżeli jego przydatność będzie potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla
piasku powinny być zgodne z obowiązującą normą państwową.
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych
miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej wody do celów
budowlanych . Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nie
odpowiadających warunkom wymienionych w normie państwowej.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. W przypadku
konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu można stosować cement portlandzki
biały lub dodawać barwniki mineralne.
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, odpowiadających
wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od
rodzaju cementu i wapna.
Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia zaprawy.
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1.2 Cegła budowlana pełna
Cegła budowlana pełna powinna bez otworów lub z otworami prostopadłymi do płaszczyzny układania
cegieł w murze. Całkowita powierzchnia otworów – do 10 % powierzchni cegły. Każda cegła powinna
być cechowana znakiem wytwórni. W niniejszym opracowaniu przyjęto cegłę ceramiczną pełną klasy 15.
Cegła przy uderzeniu młotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wydać dźwięk czysty /metaliczny/,
a nie stłumiony. Odporność cegły na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości
1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki. Może natomiast wystąpić pęknięcie cegły lub jej wyszczerbienie.
Liczba cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
dla 15 sprawdzanych cegieł — 2 szt.
dla 25 sprawdzanych cegieł — 3 szt.
dla 40 sprawdzanych cegieł — 5 szt.
Cegła rozbiórkowa powinna odpowiadać pod względem klasy tym samym warunkom co cegła nowa.
Cegłę rozbiórkową należy sprowadzać na budowę po uprzednim odgrzybieniu, jeżeli zostało ono
stwierdzone.
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać na budowie następujące badania:
a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarów i kształtu cegły,
— liczby szczerb i pęknięć,
— odporności na uderzenia,
— przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną lub jeżeli cegła ma być
przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie
co do klasy i odporności na działanie mrozu).
Cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje się wykonanie tynków, powinna być zbadana na
obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegłach nie powinny wystąpić
wykwity i naloty. Dopuszcza się występowania nalotów, których nie można zdjąć z powierzchni próbki
za pomocą ostrego narzędzia.
W zależności od klas, cegłę należy używać do robót murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w PN
–68/B-12001
Nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 nie powinna być wyższa niż 22%, klasy 10 — nie
wyższa niż 24%, a klasy 7,5 i 5 nie określa się. Do ścian zewnętrznych zaleca się stosować cegłę o
nasiąkliwości nie Większej niż 16 %.
Wymiary i dopuszczalne odchyłki :
długość
250 mm +/- 6 mm
szerokość
120 mm +/- 4 mm
grubość
65 mm +/- 3 mm
1.3 Zaprawa renowacyjna - Funcosil Restauriermörtel „Spezial”
Funcosil Restauriermörtel „Spezial” jest gotową do stosowania, fabrycznie wymieszaną, suchą zaprawą,
której podstawą są mineralne składniki (spoiwo i kruszywo).Parametry fizyczne odpowiadają wymaganiom
zapewnienia możliwie niskiego skurczu własnego orazwłaściwości fizycznych i mechanicznych dostosowanych
do kamienia naturalnego stanowiącego podłoże(wytrzymałości na ściskanie i odrywanie, transport wody itd.).
Zaprawa Funcosil Restauriermörtel „Spezial”jest elementem systemu zapraw renowacyjnych Funcosil (z dwoma
poziomami wytrzymałości) . Wielkość ziarna kruszywaodpowiada w wysokim stopniu uziarnieniu
drobnoziarnistego piaskowca. Możliwe są modyfikacjeuziarnienia w celu dostosowania do specyficznego podłoża
a także opcjonalne dodanie frakcjonowanych łamanych piasków z kamienia naturalnego w celu nadania
odpowiedniego koloru i faktury.
Zaprawa renowacyjna Funcosil Restauriermörtel „Spezial” nadaje się znakomicie do w wysokim stopniu
wiernego odtwarzania pierwotnej formy zniszczonego przez czynniki atmosferyczne piaskowca, cegły i betonu.
Zaprawa renowacyjna Funcosil Restauriermörtel„Spezial” została opracowana zwłaszcza do uzupełniania
ubytków o niewielkiej objętości. Występujące w praktyce odmiany piaskowca względnie cegły różniące
się kolorem i uziarnieniem możemy odtworzyć fabrycznie z dużą dokładnością po dostarczeniu próbki kamienia.
1.4 Zaprawa mineralna Funcosil Fugenmortel

Zaprawa spoinowa Funcosil Fugenmörtel jest fabrycznie mieszaną, suchą zaprawą, która po wymieszaniu
z wodą jest gotowa do stosowania i wiąże w głównej mierze hydraulicznie. Charakteryzuje się ona wysoką
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przyczepnością, zarówno w stanie świeżym jak i po stwardnieniu. Dzięki swoim względnie niskim
wytrzymałością i korzystnemu stosunkowi wytrzymałości na zginanie do wytrzymałości na ściskanie jest w
małym stopniu podatna na zarysowanie. Przy tym biała zaprawa spoinowa zawiera wapno a szara tras i
cechuje się podwyższoną odpornością na siarczany.
Stwardniała zaprawa Funcosil Fugenmörtel jest w zasadzie niewrażliwa na wilgoć i przepuszczalna dla pary
wodnej jak również odporna na wodę, czynniki atmosferyczne i mróz.
Spoinowanie i naprawa spoin wypełnionych zaprawą na elewacjach, zwłaszcza na elewacjach z cegły i kamienia
naturalnego. Stosowana ręcznie przy szerokości spoin ok. 10-30 mm. Odmiana specjalna 1029 / FMS szara,
przeznaczona jest do układania maszynowego.
1.5 Zaprawa spoinowa Funcosil ECC-Fugenmörtel
Składnik płynny: emulsja żywicy epoksydowej
Składnik proszkowy: fabrycznie mieszana sucha zaprawa z kruszywami mineralnymi.
Funcosil ECC-Fugenmörtel (składnik A) jest fabrycznie przygotowaną suchą zaprawą, która jest mieszana z
emulsją żywicy epoksydowej (składnik B). Dzięki stosunkowo niskim wytrzymałością i korzystnemu stosunkowi
wytrzymałości na zginanie do wytrzymałości na ściskanie, materiał jest mało podatny na powstawanie
rys. Stwardniała zaprawa jest przepuszczalna dla pary wodnej.
Stosowana do spoinowania muru z kamienia naturalnego. Na mocno chłonących podłożach należy ułożyć
powierzchnię próbną.
2. SPRZĘT
Wykonawca przystępując do murowania, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi,
drobnego sprzętu budowlanego /kielnia, poziomica, skrzynia do zapraw, wciągarka elektryczna lub ręczna,
inwentaryzowane kobyłki murarskie, warstwo-pion/. Narzędzia, czyszczenie
Mieszarka do zapraw, mieszadło śrubowe, kielnia i kielnia spoinówka.
3. TRANSPORT
Do transportu pionowego materiałów murarskich przewidziano żurawie okienne i wciągarki elektryczne lub
ręczne. Jako środki transportu poziomego używać należy taczek stalowych i dwukołowych wózków –
japonek.
4. WYKONANIE ROBÓT
4.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
– część ogólna. Mury należy wznosić równomiernie na całej długości. W miejscu połączeniu murów
wznoszonych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły układane na zaprawie
powinny być czyste i wolne od kurzu. W przypadku przerwania robót na okres zimowy wierzchnie warstwy
murów należy zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych przez pokrycie folią
lub papą. Przy wznowieniu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze
zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i zaprawy.
4.2 Wykonanie murów z cegły pełnej
Przed przystąpieniem do wykonania robót murarskich należy sprawdzić stan materiału ceramicznego. Jeżeli
na budowie znajduje się kilka gatunków cegły należy każdą ścianę wykonywać z jednego rodzaju cegły.
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonywanych z cegieł o grubości różniącej się o
więcej niż 5 mm powinno być wykonane na strzępia zazębione boczne. Liczba cegieł używanych w
połówkach do murów nośnych nie powinna przekraczać 15% całkowitej liczby cegieł. Spoiny w murach
ceglanych powinny wynosić:
- 10-17 mm w spoinach poziomych,
- 5-15 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przeznaczonych do tynkowania przy
powierzchni zewnętrznej należy pozostawić nie wypełnione spoiny na głębokość 5-10 mm.
4.3 Wymianę istniejących cegieł licowych
Wypełnienie ubytków wątku ceglanego mineralną zaprawą renowacyjną o dobranym kolorze i wytrzymałości
dostosowanej do starych wątków Funcosil Restauriermortel Specjalna K lub w przypadku głębszych
ubytków Funcosil Restauriermortel.
Funcosil Restauriermortel Specjal jest gotową do stosowania zaprawą renowacyjną, fabryczne wymieszaną
suchą zaprawą o niskim skurczu.
Miejsce ubytku należy oczyścić do zdrowego materiału, przedmuchać sprężonym powietrzem, zmoczyć
wodą następnie wypełnić zaprawą w konsystencji szlamu (ok. 1l wody na 5kg szlamu). Na świeżą warstwę
szlamu nakłada się natychmiast zaprawę Funcosil Restauriermortel Specjal w konsystencji plastycznej
(750ml wody na 5kg zaprawy), tak aby warstwa zaprawy wystawała 1-2mm powyżej powierzchni cegły.
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Lekko związaną zaprawę przeciera się następnie pacą pokrytą gumą, a po 3-4 godzinach obrabia miejsca
wypełnione w celu upodobnienia do przylegającego materiału.
Zaprawa kitowa musi być kolorystycznie dobrana do historycznego wątku cegieł na podstawie wzornika lub
w laboratorium na podstawie oczyszczonej pobranej próbki.
Przygotowanie podłoża:
Miejsca, na które ma być nałożona zaprawa Funcosil Restauriermörtel „Spezial” należy obrysować liniami
krzyżującymi się pod kątem prostym a następnie wykuć młotkiem i przecinakiem lub wyciąć kątówką.
Uszkodzone, zniszczone przez czynniki atmosferyczne powierzchnie należy wykuć do zdrowego materiału.
W strefach brzegowych można schodzić do zera. Jedynie w przypadku bardzo wystających elementów
budowlanych, jak gzymsy itp. powinno się zastosować zbrojenie w formie gwiazdowych dybli lub prętów ze
stali nierdzewnej.
Nakładanie zaprawy renowacyjnej:
Przed nałożeniem zaprawy wymagane jest, szczególnie w przypadku głębokich ubytków, wykonanie jednolub wielowarstwowegordzenia z zaprawy podkładowej Funcosil Grundiermörtel. Miejsca przeznaczone do
wykonania prac należy przedmuchać sprężonym powietrzem, dobrzewstępnie zmoczyć (zaleca się zmoczyć
już dzień wcześniej) i pokryć zaprawą Funcosil Restauriermörtel„Spezial” w konsystencji szlamu (ok. 1 l
wody na 5 kgzaprawy). Na świeżą warstwę szlamu nakłada się natychmiastzaprawę Funcosil
Restauriermörtel „Spezial” w konsystencji plastycznej (750 ml wody na 5 kg zaprawy), tak aby warstwa
zaprawy wystawała 1-2 mm powyżej otaczającej cegły. Należy koniecznie zachować układ spoin muru.
Lekko związaną zaprawę przeciera się następnie pacą pokrytą porowatą gumą lub odpowiednim
narzędziem drewnianym a po 3-4 godzinach (gdy ziarno wyskakuje przy przeciągnięciu cykliną) poddaje
obróbce kamieniarskiej w celu dopasowania do oryginalnej powierzchni. Doświadczenie pokazuje, że nigdy
nie powinno się nakładać grubszych warstw zaprawy renowacyjnej (maks. 3 cm).
Przebiegu prac renowacyjnych
1. Prostokątne obrysowanie miejsc uszkodzonych twardym ołówkiem lub diamentowym rysikiem traserskim.
2. Wykucie względnie nacięcie obrysowanych miejsc uszkodzonych na głębokość ok. 0,3 cm.
3. Usunięcie wszystkich luźnych lub osłabionych cząstek z całego obszaru naciętych ze wszystkich stron
miejsc uszkodzonych. W przypadku głębokich ubytków lub mocno wystających elementów budowlanych:
4. Wywiercenie otworów o średnicy ok. 8 mm w ubytkach o głębokości powyżej 3 cm a także na spodnich
częściach i kapinosach gzymsów oraz innych występów w kwadratowym rastrze 5-8 cm.
5. Zamocowanie dybli z tworzywa sztucznego we wcześniej przedmuchanych otworach.
6. Wkręcenie odpornych na korozję wkrętów do drewna w zamontowanych dyblach. Odstęp od podłoża ok.
1-1,5 cm. (Mosiężne wkręty nie są całkowicie odporne na korozję. Zalecane są wkręty z materiału V4A o
rozmiarach 5/50 lub 5/60). Przy stosowaniu dybli gwiazdowych odpadają pozycje 5 i 6.
7. Staranne oczyszczenie zapylonego podłoża, najlepiej myjką wysokociśnieniową.
8. Zmoczenie miejsc naprawianych.
9. Natychmiastowe pokrycie materiałem Funcosil Grundiermörtel w konsystencji szlamu.
10. Nałożenie gęstoplastycznej zaprawy Funcosil Grundiermörtel na świeżo pokryte szlamem naprawiane
miejsca. Nie wolno nakładać więcej niż 2 cm w jednym cyklu w ciągu 24 godzin. Układ spoin należy
koniecznie zachować. Przy nakładaniu wielowarstwowym, po wyschnięciu pierwszej warstwy należy nadać
jej szorstkość i zmoczyć. Ponownie nanieść szlam przygotowany z zaprawy Grundiermörtel i na świeżo
nanieść drugą warstwę
gęstoplastycznej zaprawy Funcosil Grundiermörtel.
11. Zdrapanie górnej warstwy zaprawy Grundiermörtel z elementu płaskiego lub profilu do co najmniej 3-5
mm poniżej ostatecznej powierzchni, po ok. 2-6 godzinach od nałożenia w zależności od warunków
otoczenia, gdy ziarno kruszywa wyskakuje.
12. Po 24 godzinach zmoczenie wypełnionych miejsc podlegających naprawie.
13. Pokrycie materiałem Funcosil Restauriermörtel „Spezial” w konsystencji szlamu.
14. Nałożenie gęstoplastycznej zaprawy Funcosil Restauriermörtel „Spezial” (jak w przypadku zaprawy
podkładowej Grundiermörtel w punktach 9-11), jednak ok. 2 mm powyżej ostatecznej powierzchni.
15. Ostrożne zagęszczenie nałożonej zaprawy renowacyjnej przy użyciu pacy pokrytej porowatą gumą lub
odpowiedniego narzędzia drewnianego. Nie stosować pac stalowych!
16. Ostrożne ściągnięcie nałożonej zaprawy i wciśnięcie w pobliżu krawędzi.
17. Wybór cykliny względnie narzędzi do skrobania w zależności od sposobu wykończenia powierzchni
otaczającej naprawiane miejsce.
18. Obróbka miejsca wypełnionego w celu upodobnienia go do otoczenia, np. prążkowanie za pomocą piły z
segmentowymi zębami itd. w zależności od warunków, gdy drobne kruszywo wyskakuje i przez to wygląd
upodabnia się do piaskowca.
19. Ostrożne omiecenie miejsc poddanych renowacji miękką szczotką lub pędzlem z długim włosiem.
20. Oczyszczenie obszaru brzegowego pomiędzy cegłą a miejscem wypełnionym zaprawą renowacyjną z
resztek szlamu przez zmycie lub piaskowanie specjalnym pistoletem.
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21. Wielokrotne moczenie wszystkich miejsc poddanych renowacji w ciągu następnych 14 dni.
22. Po 3-4 tygodniach od wykonania zabiegów uzupełnienia ubytków powinno się generalnie wykonać
wzmocnienie całej powierzchni jednym z preparatów wzmacniających Funcosil Steinfestiger (zależnie od
warunków obiektu).
23. Barwne opracowanie i scalenie miejsc poddanych renowacji przy użyciu farby silikonowej Funcosil
Historic Lasur (hydrofobowy retusz) lub w technice krzemianowo-kredowej (system Bohringer).
24. Zaleca się wykonanie trwałej ochrony przed zacinającym deszczem i zanieczyszczeniami atmosfery
rozpuszczonymi w wodzie. W systemie Funcosil taką hydrofobową ochronę wykonuje się albo przez
zastosowanie farb silikonowych (np. Funcosil Historic-Lasur, Schlämmlasur) albo przez impregnację (np.
Funcosil SL, Funcosil SNL, Funcosil Fassadencreme).
4.4 Spoinowanie wątku ceglanego
Spoinowanie ceglanego wątku, zaprawą mineralną Funcosil Fugenmortel o dobranych
parametrach technicznych i kolorze metodą tradycyjną. W celu uzyskania odpowiedniego koloru
należy wykonać próbne spoinowanie.
Zasadniczo należy wykonać próbne spoinowanie, które powinno wyjaśnić, czy odcień, wytrzymałość i
przyczepność odpowiadają wymaganiom. Odcień faktycznie uzyskiwany po wyschnięciu i stwardnieniu
zależy od
warunków panujących podczas twardnienia i wybranej metody układania, np. spoina wygładzona na świeżo
jest jaśniejsza od spoiny wygładzonej zbyt późno lub szorstkiej. Jeżeli wymaga się uzyskania szczególnego
odcienia, także należy wykonać próbne spoinowanie, zanim rozpocznie się właściwe prace przy
spoinowaniu.
Ubytki w strefie spoin należy wypełnić odpowiednią zaprawą przed spoinowaniem. Spoiny należy tak
przygotować, aby średnia głębokość wypełnienia zaprawą spoinową wynosiła co najmniej 2 cm (zależnie od
szerokości spoiny). Po obróbce mechanicznej spoiny należy zasadniczo oczyścić z pyłu i luźnych cząstek.

Sposób stosowania
Przestrzeń spoiny należy oczyścić, w przypadku muru ceglanego, na głębokość co najmniej 2 cm a w przypadku
muru z kamienia odpowiednio do szerokości spoiny, jednak co najmniej na głębokość 3 cm. Luźne cząstki należy
usunąć a podłoże wstępnie zmoczyć. Zaprawę spoinową miesza się starannie doprowadzając do w konsystencji
wilgotnej (przez co najmniej 1 minutę). Pozostawić na ok. 1 minutę (okres dojrzewania), następnie dodać resztę
wody, aby uzyskać konsystencję odpowiednią do stosowania i ponownie wymieszać.
Ilość wody dodawanej do zaprawy spoinowej w kolorze szary tras, nr art. 1026 i odcieni specjalnych, nr art.
1029 wynosi ok. 13%, w przypadku zaprawy spoinowej w kolorze stara biel, nr art. 1027 ok. 8 % a w przypadku
zaprawy spoinowej szarej, miękkiej, nr art. 1032 ok. 10 %.
Zaleca się aby podczas spoinowania pracować możliwie dwuwarstwowo i wciskać zaprawę aby uzyskać
zwartą strukturę. Powierzchnię ściągnąć, ale nie wygładzać (nie "prasować") kielnią spoinówką.
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu:
2 godziny.
Temperatura stosowania: Nie stosować w temperaturach poniżej +5°C i powyżej +30°C oraz w prażącym
słońcu. Świeżo wyspoinowane powierzchnie chronić przez co najmniej 1 dzień przed deszczem i mrozem
(w razie potrzeby zasłonić folią).

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1 Podstawa odbioru robót murowych
1. Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna wymieniona
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie
były odnotowywane w dzienniku robót,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zlecane przez budowę
(np. w odniesieniu co do radioaktywności lub zdrowotności niektórych wyrobów),
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
2. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic).
5.2 Wymagania ogólne
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Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowokosztorysową. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub powstania okoliczności
zmuszających do odstępstwa od projektu, decyzję o dalszym sposobie prowadzenia robót wydaje
inspektor nadzoru.
Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Cegłę oraz
elementy porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą. Mury należy układać warstwami,
z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny
być wznoszone możliwie równomiernie na całej długości.
Największe dopuszczalne odchylenia od wymiarów oraz pionu i poziomu murów nie mogą
przekraczać wartości podanych w tabeli
5.4 Bad an ie konstruk cji murowych
B a d a n i e k o n s t r u k c j i m u r o wy c h o b e j m u j e :
sprawdzenie prawidłowości wiązań,
sprawdzenie grubości wiązań i ich wypełnienie,
sprawdzenie wychylenia powierzchni od płaszczyzny,
sprawdzenie prostopadłości krawędzi,
sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru,
sprawdzenie poziomości warstw,
sprawdzenie kąta,
sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, otworów, osadzenia ościeżnic
drzwiowych i okiennych, nadproży, wykonania gzymsu,
sprawdzenia liczby użytych połówek i innych cegieł ułamkowych,
5.5

Ocena wyników badań

O c e n ę o t r z y m a n y c h wy n i k ó w z p r z e p r o w a d z o n y c h b a d a ń n a l e ż y wy k o n a ć
z g o d n i e z o b o wi ą z u j ą c y m i n o r m a m i .
6. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót należy wykonać bezpośredni przed przystąpieniem do robót tynkarskich i okładzinowych.
Ściany /z wyjątkiem ścian z kamienia/ oblicza się w m2 ich powierzchni. Gzymsy i pasy oblicza się w
metrach ich długości. Otwory oblicza się w szt. wg grup odpowiadającym przeznaczeniu. Nadproża oblicz
się w metrach ich długości.
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
7.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje :
-zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
- wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych,
- zakup materiałów,
- montaż i demontaż rusztowań dla ścian do wysokości 4,50 m,
- oczyszczenie stanowisk pracy,
- wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
- wewnętrzny transport poziomy materiałów na przeciętną odległość oraz transport pionowy na wysokość
do 18 m,
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-C-04541
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Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu oraz
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02
Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 mal/dm metodą
wersenianową.
PN-C-04566/02
Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków
rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem
o-hydroksyrtęciobenzoesowym.
PN-C-04566/03
Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków
rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną.
PN-C-04600/00
Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie
pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną
PN-C-04628/02
Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi
nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem.
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
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-68/B-10020
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
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B- 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.4
Klasa robót -

45.41

Kategoria robót -

Roboty tynkarskie

kod CPV 45411000

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
tynków zwykłych zewnętrznych i tynków szlachetnych, oraz wykonania profili.
Zakres robót objętych
Tynki szlachetne, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę 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 szlachetne 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-10100p. 3.1.1.
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B10100 p. 3.3.2.
Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do robót tynkarskich przewidzianych do wykonania, a ujętych w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj :
• wykonanie tynków zewnętrznych po termomodernizacji
•

wykonanie zewnętrznych tynków ościeży okiennych i drzwiowych

•
•

mocowanie narożników i listew aluminiowych
wykonanie tynków na kominach

•

wykonanie tynków w elementach ozdobnych elewacji frontowej i tylnej

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.

MATERIAŁY

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.
1.1 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.
1.2 Szlachetna zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN_MAL
ATLAS CERMIT SN-MAL jest szlachetną mineralną zaprawą tynkarską, przeznaczoną do ręcznego
wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych tynków cienkowarstwowych, wymagających malowania.
ATLAS CERMIT SN-MAL można nakładać na wszystkie równe i nośne podłoża mineralne, takie jak
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beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwy zbrojone
bezspoinowych systemów ociepleń budynków ATLAS STOPTER
ATLAS CERMIT SN-MAL produkowany jest na bazie białego cementu, wapna oraz kruszywa
kwarcowego i marmurowego o grubości do 1,5 mm – SN-MAL 15 i do 2,5 mm – SN-MAL 25. W jego skład
wchodzą również specjalne dodatki, które powodują, że jest plastyczny, łatwy w pracy oraz odznacza się
dobrą przyczepnością do podłoża. Zawartość specjalnych mikrowłókien dodatkowo wzmacnia strukturę
tynku. Aby uzyskać właściwą odporność tynku ATLAS CERMIT SN-MAL na warunki atmosferyczne
wymagane jest pomalowanie go farbą elewacyjną.
1.3 Mineralna szpachlówka powierzchniowa Funcosil Feinputz
Tynk Funcosil Feinputz jest fabrycznie wymieszaną, drobnoziarnistą, jasną, suchą zaprawą, która po
zmieszaniu z wodą jest gotowa do stosowania i posiada następujące właściwości
- bardzo plastyczna, łatwa w nakładaniu, może być filcowana
− stabilna w stanie świeżym i bardzo wydajna
− cechuje się bardzo dobrą przyczepnością i odpornością przy stosowaniu na mineralnych podłożach
− dobrze nadaje się do wykonania gładkich powierzchni nadających się do malowania
− hydrofobowa, w wysokim stopniu przepuszczalna dla pary wodnej
− odporna na wodę i czynniki atmosferyczne, mrozoodporna
Funcosil Feinputz nadaje się do wygładzania podłoży mineralnych oraz mineralnych tynków wg DIN 18550 z
zapraw tynkarskich P II (cementowo-wapienne) i P III(cementowe).
− jako gładki tynk drobnoziarnisty na powierzchnie pokryte zaprawą Funcosil Verbundmörte podczas napraw
elewacji i tynków
− jako mineralny tynk filcowany lub szpachlówka powierzchniowa, wewnątrz i na zewnątrz budynków także w
budowlach zabytkowych
− zapewnia uzyskanie drobnoziarnistej, zamkniętej powierzchni nadającej się do malowania
1.4 Tynk renowacyjny Funconsil Sanierputz – WTA
Funcosil Sanierputz WTA jest stosowany do naprawy i renowacji wilgotnych, także obciążonych solami,
powierzchni elewacji i ścian wewnętrznych w budynkach starych, zwłaszcza historycznych i zabytkowych.
Dzięki niskiemu ciężarowi powierzchniowemu i korzystnej odkształcalności Funcosil Sanierputz WTA może
być stosowany także na podłożach o niskiej wytrzymałości i nośności, np. w budowlach zabytkowych.
Funcosil Sanierputz WTA nadaje się także do wypełnianiaspoin, także spoin o dużej głębokości i szerokości
jak również na podłożach zasolonych a szczególnie zawierających gips. Funcosil Sanierputz WTA może
być stosowany na wszystkich mineralnych, nadających się pod tynk materiałach i podłożach, jak np. mur z
materiałów budowlanych z hydraulicznie wiążącym spoiwem jak również na murach z naturalnych,
znormalizowanych lub dopuszczonych do stosowania w budownictwie materiałów
budowlanych, np. beton komórkowy, cegła murowa, cegła wapienno-piaskowa, beton.

1.5 Narożniki aluminiowe
Wszystkie wypukła narożniki należy zabezpieczyć narożnikiem aluminiowym.
1.6 ATLAS UNI-GRUNT – emulsja gruntująca
ATLAS UNI-GRUNT jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich
nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt
cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowowapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu
materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Emulsja jest doskonałym środkiem do
przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki,
podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet, itp. ATLAS UNI GRUNT nadaje się także do
gruntowania płyt paździerzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem okładzin
ceramicznych. Może służyć również do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach poprawia odporność wylewki na pylenie i ułatwia jej czyszczenie. Podłoża gipsowe przed malowaniem
farbami wodorozcieńczalnymi należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta farby. Emulsji
ATLAS UNI-GRUNT można używać na suchym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
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ATLAS UNI-GRUNT jest impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do użycia wodna
dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. Dzięki dużej zdolności penetracji, wnika silnie w głąb
podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni.
ATLAS UNI-GRUNT reguluje proces chłonności podłoża i zapobiega odciąganiu nadmiernej ilości wody z
wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych, zapraw klejących do płytek, wylewek itp. Dzięki
temu emulsja ATLAS UNI-GRUNT poprawia warunki wiązania zapraw i przyczynia się do osiągnięcia
przez nie zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności. Zastosowana do gruntowania
podłoża przed położeniem tapet ułatwia ich późniejsze odrywanie. Charakteryzuje się szybkim procesem
wysychania. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla się. Po wyschnięciu jest bezbarwna i przepuszcza
parę wodną. Można jej używać w pomieszczeniach bez okien, jest nie palna. Zastosowana na podłożu (po
całkowitym wyschnięciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.
2. SPRZĘT
2.1 Sprzęt do wykonywania tynków szlachetnych i renowacyjnych
Wiertarka z mieszadłem, paca stalowa i gładka paca z tworzywa sztucznego. Narzędzia należy czyścić
czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa się
środkiem ATLAS SZOP.
3. TRANSPORT
3.1 Transport materiałów
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania tynku, w warunkach zgodnych z
podanymi wymaganiami, wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
4. WYKONANIE ROBÓT
4.1 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 parapety.
- 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.
4.2 Przygotowanie podłoża pod tynki szlachetne
Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących
osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby
olejnej i emulsyjnej. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności należy usunąć.
Po ich usunięciu zaleca się zagruntować podłoże emulsją ATLAS UNI-GRUNT. Nierówności i ubytki
wypełnić stosując np. ZAPRAWĘ WYRÓWNUJĄCĄ ATLAS, ZAPRAWĘ TYNKARSKĄ ATLAS lub
zaprawę szpachlową ATLAS REKORD. Przed tynkowaniem, bez względu na rodzaj podłoża, należy
wykonać techniką malarską podkład z tynku podkładowego ATLAS CERPLAST.
4.3 Wykonanie podłoża pod tynki renowacyjne
Podłoże pod tynk musi być nośne i wolne od substancji osłabiających przyczepność. Podłoże pod tynk może
być suche lub wilgotne, nie może jednak wykazywać naporu wilgoci. Stare i zniszczone tynki, warstwy farby i
inne powłoki należy starannie usunąć. Przyczepność na umiarkowanie ale równomiernie chłonących podłożach
można poprawić np. przez wstępne zwilżenie. Ewentualne zabiegi wstępne zależą od rodzaju i ilości
szkodliwych soli i/lub wytrzymałości oraz nośności podłoża.
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4.4 Wykonywanie tynków szlachetnych
ATLAS CERMIT SN-MAL przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do pojemnika z
odmierzoną ilością wody (4,50÷5,50 l. na opak 25 kg) i wymieszanie mechaniczne, aż do uzyskania
jednolitej masy bez grudek. Zaprawa nadaje się do pracy po upływie ok. 10 min. i po ponownym
wymieszaniu, w trakcie którego można wyregulować jej konsystencję odpowiednio do warunków
stosowania. Gotową zaprawę należy wykorzystać w ciągu 1,5 godziny. W trakcie pracy zaleca się co
pewien czas przemieszać zaprawę w celu ujednorodnienia konsystencji.
Tynk ATLAS CERMIT SN-MAL należy nanosić na przygotowane, zagruntowane podłoże w postaci
równomiernej warstwy o grubości ziarna kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej.
Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą powierzchnię zaciera
się ruchami okrężnymi przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Czas otwarty pracy (pomiędzy
naciągnięciem masy a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji
zaprawy. Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną
powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie). Materiał
należy nakładać metodą "mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed
naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy
technologiczne należy z góry zaplanować, na przykład: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac, jak i
w okresie wysychania tynku przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów
atmosferycznych. Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej
powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Temperatura podłoża i otoczenia, podczas wykonywania prac i
wysychania tynku powinna wynosić od +5°C do +25°C.
Otynkowaną powierzchnię należy pomalować stosując farby elewacyjne (np. ATLAS ARKOL S, ATLAS
ARKOL N). Rozpoczęcie prac malarskich możliwe jest po upływie 2÷6 tygodni od zakończenia tynkowania
(zależnie od rodzaju i koloru farby). Jedynie malowanie farbą silikatową ATLAS ARKOL S można
rozpocząć po wyschnięciu tynku, nie wcześniej jednak niż po upływie 48 godzin.
Uwaga: Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie
zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
4.5 Narożniki aluminiowe
We wszystkie wypukła narożniki należy zamontować narożniki aluminiowe bez siatki.
Narożniki mocować należy do ściany za pomocą zaprawy klejowej na uprzednio przygotowaną
powierzchnie.
4.6. Wykonanie tynków zwykłych (kominy)
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w
PN-70/B-10100.
Tolerancje wykonania powierzchni i krawędzi tynków kategorii III podano w poniższej tabeli:
Kategoria
tynku

Odchylenia powierzchni
tynku od płaszczyzny i
odchylenie krawędzi od linii
prostej

Odchylenie
powierzchni i
krawędzi od
kierunku
pionowego
Kategoria III Nie większe niż 3 mm i w
Nie większe niż 2
liczbie nie większej niż 3 na mm na 1 m i
całej długości łaty kontrolnej ogółem nie więcej
niż 4 w
pomieszczeniach
do 3,5 m
wysokości oraz nie
więcej niż 6 w
pomieszczeniach
powyżej 3,5 m
wysokości

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

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w
dokumentacji
Nie większe niż 3
mm na 1 m
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Wykonanie tynków z suchych mieszanek tynkarskich przygotowanych fabrycznie powinno odpowiadać normie
PN-B-10109 lub aprobat technicznych.
4.7 Narożniki aluminiowe
We wszystkie wypukła narożniki należy zamontować narożniki aluminiowe bez siatki.
Narożniki mocować należy do ściany za pomocą zaprawy klejowej na uprzednio przygotowaną powierzchnie.
4.8 ATLAS UNI-GRUNT – emulsja gruntująca
Emulsję ATLAS UNI-GRUNT najlepiej nanosić na podłoże w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem
lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do pierwszego
gruntowania można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej
warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni, czyli wylewanie
posadzek lub podkładów, przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po wyschnięciu emulsji, czyli po około 2
godzinach od jej nałożenia.

4.9 Wykonanie tynków renowacyjnych
Wlać najpierw ok. 7 l wody do czystego pojemnika na zaprawę, wsypać 20 kg Funcosil Sanierputz WTA
i intensywnie wymieszać za pomocą odpowiedniej mieszarki przez ok. 2-4 min., aż do uzyskania
właściwej, jednorodnej konsystencji.
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu:
ok. 1 h - zależnie od warunków otoczenia.
Po ewentualnych niezbędnych zabiegach wstępnych, rozciąga się zaprawę ręcznie, przy warstwach o
grubości
powyżej 15 mm narzuca, względnie nakłada za pomocą agregatu tynkarskiego, w każdym przypadku
minimalna grubość jednej warstwy wynosi 10 mm a maksymalna 25 mm; przy pracach renowacyjnych
całkowita
grubość powinna wynosić minimum 25 mm. Tynk o grubości ponad 25 mm należy wykonywać
dwuwarstwowo, przy czym pierwszą warstwę należy zgrubnie ściągnąć łatą i nadać jej szorstkość, np.
grzebieniem tynkarskim, w celu zapewnienia dobrej przyczepności drugiej warstwy. Nakładanie drugiej
warstwy następuje po wystarczającym stwardnieniu i, przy jednolitej grubości pierwszej warstwy,
najwcześniej na drugi dzień.
W przypadku bardzo nierównego i spękanego podłoża powstają znaczne różnice w grubości tynku.
Nierównomierne twardnienie i wysychanie powoduje naprężenia, które mogą prowadzić do powstania rys i
pustek. Dlatego drugą warstwę tynku nakłada się, w mniej więcej jednolitej grubości, dopiero po
wystarczającym stwardnieniu i wyschnięciu pierwszej warstwy, najwcześniej po 7 dniach. Jeżeli kolejne
warstwy są nakładane dużo później, gdy pierwsza warstwa jest mało nasiąkliwa, należy wstępnie
zmoczyć jej powierzchnię wodą z dodatkiem środka powierzchniowo-czynnego w celu zmniejszenia
hydrofobowości. Jeżeli jednak pozostaje do dyspozycji jedynie krótki czas, można pracować w jednym
cyklu, a mianowicie nakładać dwie warstwy "mokre na mokre" (mokre na wilgotne). Świeżo nałożoną
zaprawę tynkarską Funcosil Sanierputz WTA ściąga się w jedną stronę zwilżoną łatą zębatą a w drugą
łatą aluminiową, pozostawiając szorstką powierzchnię. Jeżeli wymagane jest uzyskanie gładkiej
powierzchni, po wystarczającym stwardnieniu przeciera się powierzchnię tynku kratowym zdzierakiem,
nakładanie tynku drobnoziarnistego Funcosil Feinputz może nastąpić po 3 dniach. Alternatywnie, po
zmatowieniu powierzchni, można ją ostrożnie wykończyć pacą pokrytą miękką gąbką, po dalszym
stwardnieniu wykańcza się ostatecznie powierzchnię tą samą pacą.
4.10 Wykonanie szpachlówki powierzchniowej
Mieszanie:
Wlać najpierw 6,0 l wody do czystego pojemnika na zaprawę i wsypać 25 kg Funcosil Feinputz.
Intensywnie wymieszać za pomocą mieszarki/mieszadła śrubowego przez ok. 3 minuty, aż do uzyskania
właściwej jednorodnej konsystencji.
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu:
ok. 2 h - zależnie od temperatury. Stężałej zaprawy Funcosil Feinputz nie wolno ponownie zarabiać
dodając wody lub świeżej zaprawy. Nie stosować przy temperaturach poniżej +5°C.
Nakładanie:
Wymieszaną zaprawę Funcosil Feinputz rozciąga się za pomocą łaty z zębami lub pacy stalowej i
wygładza. Po 30 do 60 min. zaprawę można filcować. Pracować świeże na świeże – unikając
pozostawiania śladówłączenia. Grubość warstwy tynku drobnoziarnistego może wynosić od 2 do 5 mm.
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5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1 Podstawa odbioru robót tynkarskich
1. Podstawę dla odbioru robót tynkarskich powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były
odnotowywane w dzienniku robót,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie zalecił Inspektor nadzoru,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbiór, gotowych tynków gipsowych powinien być dokonywany nie wcześniej niż
po 7 dniach po ich wykonaniu.
5.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać zapraw tynkarskich przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
5.3 Badania w czasie robót
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".
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
5.4 Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
•

zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 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.

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.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku,
zaliczyć tynk do niższej kategorii,
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-

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać
roboty tynkowe

5.5 Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu-ścienne powinny być
zgodne z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
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.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
-

ocenę wyników badań,

-

wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

-

stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

5.5 Warunki odbioru narożników aluminiowych
Warunki odbioru narożników aluminiowych należy przyjąć takie same jak dla tynków
6. OBMIAR ROBÓT
6.1 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i
wysokości minus otwory w ścianach. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych
elementów w stanie surowym.
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian
surowych na płaszczyznę poziomą.
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie
surowym.
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
7.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
2

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:
-

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,
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-

osiatkowanie bruzd,

-

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

-

wykonanie tynków,

-

reperacja tynków po dziurach i hakach,

-

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

-

likwidację stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1 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-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.

8.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1
„Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.
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B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Grupa robót - 45.4
Klasa robót -

45.45

Kategoria robót -

Zewnętrzne czyszczenie elewacji budynku

kod CPV 45452000-0

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót związanych z
czyszczeniem elewacji zewnętrznych budynku (elewacji frontowej kamienicy głównej).
Zakres stosowania
Warunki techniczne mają zastosowanie przy wykonywaniu robót czyszczenia oraz ich odbiorze.
Niniejsze wymagania techniczne dotyczą robót renowacyjnych elewacji obejmujących następujące
prace :
- mechanicznym usunięciu z elewacji zabrudzeń biologicznych, mchów i glonów
- chemiczne usuwanie kolonii mikroflory preparatem biobójczym
- chemiczne czyszczenie elewacji (elewacja klinkierowa) preparatem opartym na fluorku amonowym
- wykonanie hydrofobizacji końcowej całej powierzchni elewacji ceglanych.
1. MATERIAŁY
1.1 Alkutex BFA Entferner

Preparat Alkutex BFA-Entferner przeznaczony jest do usuwania zabrudzeń i nawarstwień biologicznych
z powierzchni mineralnych materiałów budowlanych takich jak kamień naturalny, cegła wapienno-piaskowa,
tynk, cegła, beton, materiały cementowo-włókniste jak również do czyszczenia podłoży pod powłoki malarskie
na elewacjach i zaatakowanych przez pleśń ścianach wewnątrz budynków.

1.2 Alkutex Fassadenreinigerpaste
Gotowa do stosowania, lekko kwaśna, tiksotropowa pasta do czyszczenia elewacji. Preparat Alkutex
Fassadenreiniger- Paste rozpuszcza w sposób delikatny ale bardzo skuteczny zabrudzenia na powierzchni
porowatych, mineralnych materiałów budowlanych jak klinkier, cegła i kamień naturalny. Wskutek niewielkiej
kwasowości pasty ubytek substancji czyszczonej jest bardzo mały. Wstępne zmoczenie powierzchni jest
zalecane jedynie w przypadku wysokich temperatur.. Ciemne rodzaje kamienia mogą ulec rozjaśnieniu w
wyniku długiego czasu pozostawiania pasty na elewacji. Zalecamy wykonanie powierzchni próbnych.
Tiksotropowy charakter preparatu umożliwia czyste i sprawne wykonanie prac, materiał nie spływa.
2. SPRZĘT
2.1 Sprzęt do wykonywania robót
Szczotka do szorowania, szczotka z twardym włosiem, wałek malarski i niskociśnieniowe urządzenia
natryskowe, pędzel angielski, ławkowiec, wałek z fakturą skórki jagnięcej, myjka wysokociśnieniowa.
Rodzaj opakowania, zużycie,3. TRANSPORT3.1 Transport materiałów:
Preparaty należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach,
w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do
użycia farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
4. WYKONANIE ROBÓT
4.1 Wymagania podstawowe
Podczas wykonywania robót obowiązują wymagania dotyczące robót tynkowych i podanych malarskich.
W przypadku pracy w warunkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace wykonuje
się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), pracownik powinien być zabezpieczony przed
upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji.
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Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach alkalicznych
(wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej.
Przy wykonywaniu czyszczenia elewacji należy stosować odzież ochronną.
4.2 Przygotowanie elewacji zewnętrznych
Silnie przylegające zabrudzenia biologiczne należy usunąć mechanicznie lub myjką wysokociśnieniową.
Alkutex BFA-Entferner należy nakładać wielokrotnie pędzlem lub urządzeniem natryskowym
doprowadzając do obumarcia grzybni (korzeni). Preparat Alkutex BFAEntferner powinien działać na
czyszczoną powierzchnię przez ok. 6 godzin, później można przystąpić do dalszych prac. Nie zmywać.
Pozosawić biocydowy Alkutex BFA-Enferner w podłożu. Po tym czasie zmyć intensywnie gorącą wodą
pod ciśnieniem. Po przeschnięciu ponownie nanieść preparat i pozostawić. Pierwsze nanoszenie ma na
celu odkażenie istniejących zazielenień, drugie - zabezpieczenie na przyszłość.
4.3 Chemiczne czyszczenie elewacji
Pastę Alkutex Fassadenreiniger-Paste nanosi się równomiernie pędzlem angielskim, ławkowcem lub wałkiem z
fakturą skórki jagnięcej na suche powierzchnie przeznaczone do oczyszczenia. Materiał pozostawia się na
2-5 minut, jednak nie można dopuścić do jego wyschnięcia.
Następnie zmyć dużą ilością wody pod ciśnieniem(myjka wysokociśnieniowa). W przypadku głębokich spoin
należy zmywać powierzchnie szczególnie intensywnie. Miejscowe mocniejsze zabrudzenia należy
mechanicznie przetrzeć twardą szczotką (przedzmywaniem). Po zmywaniu w zagłębieniach nie mogą
pozostawać resztki substancji czynnej.
Przed zastosowaniem pasty należy wykonać próbę w mało widocznym miejscu ściany. Pastę Alkutex
Fassadenreinigerpaste nanosi się równomiernie pędzlem lub wałkiem z fakturą ca suche powierzchnie
przeznaczone do czyszczenia (wstępne zmoczenie powierzchni jest wskazane tylko przy wysokich
temperaturach zewnętrznych). Materiał pozostawia się na 2-5 minut (nie można dopuścić do wyschnięcia
preparatu), następnie zmywa dużą ilością wody pod ciśnieniem o temp. ok. 90st.C i ciśnieniu max. 120 bar lub
spłukuje parą wodną pod ciśnieniem. Miejscowe mocniejsze zabrudzenia należy mechanicznie przetrzeć
twardą szczotką (przed zmywaniem). Po zmyciu w zagłębieniach nie mogą pozostać resztki substancji czynnej.
Alternatywnie można zastosować czyszczenie mechaniczne metodą mikropiaskowania Rotec.
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
5.2. Kontrola materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór
materiałów
powinien
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta,
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.
Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące
wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione
laboratoria.
5.3 Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni przygotowanej do czyszczenia
Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące:
• badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia,
• badanie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich użyciem,
• badanie podkładów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ich
ukończenia.
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Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 5°C i
przy wilgotności względnej powietrza poniżej 65%.
5.6 Badanie materiałów
Badanie materiałów powinno obejmować :
•

sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i
zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez producentów oraz wyników kontroli,
stwierdzających
zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

•

materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być
zbadane przed użyciem.
5.4 Ocena jakości.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonane oczyszczenie 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.
6. OBMIAR ROBÓT
6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla robót jest metry kwadratowe powierzchni.
6.2. Zasada obmiaru
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
7.1. Roboty czyszczenia elewacji
Płaci się za ustaloną ilość m2 oczyszczonej ściany która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
;
- oczyszczenie podkładu,
- wykonanie robót
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1 Normy
PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbamiemulsyjnymi
PN-69/B-40285
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-62/C-81502
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań
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B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Grupa robót - 45.4
Klasa robót -

45.44

Kategoria robót -

Roboty malarskie

kod CPV 45442100-8

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót malarskich.
Zakres stosowania
Warunki techniczne mają zastosowanie przy wykonywaniu robót malarskich oraz ich odbiorze.
Niniejsze wymagania techniczne dotyczą robót malarskich obejmujących następujące malowania :
zwykłe i doborowe wykonywane w warunkach normalnych, ręcznie przy zastosowaniu następujących
typów farb :
- farba silikatowa – MURESKO PLUS CAPAROL
- farba silikonowo-wapienna Funcosil Historic Lasur, , rozcieńczana mikroemulsją silikonową
Funcosil WS.
- farby olejne - do malowania krat okiennych
- farbą akrylową Rofalin Acryl – malowanie istniejącej stolarki
1. MATERIAŁY
1.2 MURESKO PLUS CAPAROL to najnowszej generacji farba silikatowa, wykonana na bazie
potasowego szkła wodnego z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i środków chemicznych. Farba
reaguje chemicznie z podłożem w procesie silifikacji, wnikając w jego strukturę. Tworzy powłokę
matową, gładką, bez zmarszczeń i spękań, odporną na zabrudzenia. Jest paroprzepuszczalna,
zapewnia swobodny transport pary wodnej i oddawanie wilgoci przez materiał, na którym farba
została zastosowana. Dodatki hydrofobowe chronią malowane podłoże przed wilgocią przenikającą z
zewnątrz. MURESKO PLUS CAPAROL ma bardzo dobre właściwości kryjące i doskonale oddaje
fakturę malowanych powierzchni. Farba ta jest odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz
wszelkie rodzaje agresywnych składników zawartych zarówno w podłożu, jak i w środowisku
naturalnym.
1.3 Funcosil Historic Lasur – półprzezroczysta farba oparta na naturalnych składnikach. Przeznaczona do
wykonywania laserunkowych powłok malarskich przy zachowaniu naturalnego wyglądu podłoża.
Produkt wyróżnia się niewielką siłą krycia przy zachowaniu charakteru rzeczywistej powłoki.
1.4 Rofalin Acryl jest nieszkodliwą dla środowiska farbą ochronną na bazie czysto akrylanowej z pigmentami
odpornymi na światło przeznaczoną do stosowania na drewnie i innych podłożach. Rofalin Acryl jest ubogi
w rozpuszczalniki, łatwy w stosowaniu i chroni podłoże przez wiele lat. Elastyczna powłoka malarska nie
łuszczy się nawet przy ekstremalnym obciążeniu czynnikami atmosferycznymi, jest odporna na
nawałnicowe deszcze, światło i czynniki atmosferyczne, szybkoschnąca, bezwonna, ma jedwabisty połysk,
jest odporna na szorowanie zgodnie z DIN 53778. Rofalin Acryl charakteryzujesię dobrym kryciem.
2. SPRZĘT
2.1 Sprzęt do wykonywania robót
Wałek, pędzel lub agregat malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu,
przed zaschnięciem farby.
3. TRANSPORT
3.1 Transport materiałów:
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Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do
użycia farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
4. WYKONANIE ROBÓT
4.1 Wymagania podstawowe
Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkowych i podanych
malarskich.
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace
malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji.
Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach alkalicznych
(wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej.
Materiałów zawierających związki ołowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, żółcień
chromową) jako szkodliwych dla zdrowia nie należy nanosić metodą natrysku, a po włok z tych
materiałów szlifować na sucho.
Przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki
organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-żywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach)
należy stosować odzież ochronną.
Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach.
4.2 Przygotowanie farby
Farba MURESKO PLUS CAPAROL Edostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Po otwarciu
wiaderka jego zawartość należy koniecznie przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę można
rozcieńczać, zwłaszcza w przypadku prowadzenia prac w temperaturach podłoża lub otoczenia
zbliżonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25°C). DNa opakowanie 10 litrowe można dodać
maksymalnie 0,7 litra preparatu. Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej
powierzchni. Do ostatecznego malowania należy stosować farbę w postaci nierozcieńczonej.
4.3 Sposób użycia farby MURESKO PLUS CAPAROL.
Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę farby. Malowanie
można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, jednokrotnie lub dwukrotnie w zależności
od chłonności i struktury podłoża. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować,
np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby
na tak zaplanowaną powierzchnię należy prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię “mokre na
mokre”), unikając przerw w pracy i nie dopuszczając do malowania już częściowo wyschniętej farby.
Malowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed
bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania farby
zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin.
Uwaga: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną
powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania następuje w sposób
naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoża. Malowanie powierzchni różniących się między sobą
fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych odcieni danego koloru farby. Z
chemicznego punktu widzenia powłoka z farby silikatowej po wyschnięciu jest nie do usunięcia, bez
ryzyka uszkodzenia podłoża. Dlatego też należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy znajdujące
się w pobliżu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarkę okienną i drzwiową, obróbki blacharskie i inne
elementy wykończeniowe.
Farba ATLAS ARKOL E jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć jej z innymi
materiałami. Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie wymieszać celem wyrównania konsystencji.
Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, stosując wolnoobrotową wiertarkę z mieszadłem. Do
nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podkładowej na tynki strukturalne farbę należy rozcieńczyć, dodając
maksymalnie 0,4 litra wody na 10 litrowe opakowanie farby.
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Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie
zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
4.4 Sposób użycia farby Funcosil Historic Lasur
Lokalne scalenie kolorystyczne napraw wątku ceglanego w przypadku powstałych przebarwień lub
niezmywalne zabrudzenia (ok. 10% powierzchni elewacji) należy pokryć farbą silikonowo-wapienną
Funcosil Historic Lasur, ew. Funcosil LA, rozcieńczaną mikroemulsją silikonową Funcosil WS.
Specjalna technika laserunkowa:
W przypadku pewnych prac (np. scalania kolorystycznego obszarów z miejscami naprawionymi zaprawą
Funcosil Restauriermörtel) siła krycia produktu Funcosil Historic Lasur może być zbyt wysoka. Można w
takich przypadkach stosować specjalną technikę laserunkową zwiększając przezroczystość materiału
Funcosil Historic Lasur w następujący sposób:
1. przez rozcieńczenie wodą w ilości do 10%
2. przez rozcieńczenie preparatem Funcosil WS w ilości do 10%
3. przez rozcieńczenie niepigmentowaną farbą Funcosil LA farblos w ilości do 10%. W razie potrzeby
jeszcze większą przezroczystość można uzyskać przez rozcieńczenie farby Funcosil Historic Lasur wodą
w ilości 10% i niepigmentowaną farbą Funcosil LA farblos w ilości 10%. Żaden z wymienionych wariantów
modyfikacji nie zmienia istotnie technicznych właściwości powłoki .
Sposób nakładania (przy specjalnej technice laserunkowej):
Nakładać pędzlem, ławkowcem lub pędzlem angielskim na suche, czyste podłoże w zależności od stopnia
prześwitywania i wyrównać kolor. Gruntowanie nie jest wymagane.
4.5 Malowanie drzwi historycznych
Historyczne drzwi należy odrestaurować. Stare powłoki malarskie ze skrzydeł i ościeżnic usunąć
emulgującą w wodzie pastą Alkutex Abbeizer. Czas otwarty reakcji wynosi 48 godzin. Zbutwiałe i
spróchniałe elementy drzwi należy odtworzyć wg pierwowzoru, przeszklenia wymienić na nowe. Po
oczyszczeniu pomalować dwukrotnie farbą akrylową Rofalin Acryl w kolorze brązowym.
4.6 Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich wewnątrz
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do
malowania, naprawić uszkodzenia, wy konać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża
gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie
należy wykonać przed szpachlowaniem.
Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc
naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach.
Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, niż to
podano w tabeli. Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana w tabeli może powodować
powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej.
Pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w
szczególności:
• całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych, założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały
montaż) oraz armatury oświetleniowej,
• dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej
Drugie malowanie można wykonywać po:
• wykonaniu tzw. białego montażu,
• po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych)
Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania
Rodzaj powłoki z farby
Farba olejna, olejnożywiczna i syntetyczna
(np. ftalowa)
Farba emulsyjna

Największa wilgotność
podłoża, % masy
3
4
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4.7 Malowanie farbami emulsyjnymi
Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem
spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na reemulgację. Powinny one
dawać matowy wygląd pomalowanej powierzchni.
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
5.2. Kontrola materiałów
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta,
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.
Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące
wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione
laboratoria.
5.3 Odbiór podkładu
Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania odpowiadać wymaganiom
dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych. Powierzchnie tynków przed
malowaniem powinny być przygotowane w następujący sposób:
• wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej
zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce
równało się z powierzchnią tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza się
użycie do naprawiania uszkodzeń zaprawy gipsowej,
•
•
•
•

powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy przed malowaniem
oczyścić z kurzu,
w zależności od rodzaju powłoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne powinny być zagruntowane środkiem UNI-GRUT,
Powierzchnie stalowe powinny być przygotowane jak dla warunków zewnętrznych
Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiałów drewno
pochodnych oraz podłoża białe powinny:
mieć gładką powierzchnię, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówką klejowo-olejną
lub inną dopuszczoną normą lub świadectwem do danego zakresu stosowania,
sęki i miejsca żywiczne powinny być pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem
spirytusowym (2-krotnie), powierzchnie przed malowaniem powinny być odkurzone i
oczyszczone z tłuszczu, żywicy, pyłu lub innych zanieczyszczeń.

5.4 Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania
Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące:
• badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia,
•

badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu
elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
malarskich,

•

badanie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich użyciem,
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•

badanie podkładów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ich
ukończenia.
Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza n䁩e niższe] niż + 5°C i
przy wilgotności względnej powietrza poniżej 65%.
5.5 Badanie podłoży
Badanie podłoży powinno obejmować :
• sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub
cementowego należy przeprowadzać, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubości około 4
mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny l°/o. Tynk jest
dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca pozostaną bezbarwne lub zabarwią się
na bladoróżowo, natomiast intensywne zabarwienie różowe świadczy o niedostatecznym
skarbonizowaniu tynku.
•

sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni stali itp. należy wykonać przez polanie badanej
powierzchni wodą; próba daje wynik dodatni, jeśli woda spływając nie tworzy smug i nie
pozostawia kropli.

5.6 Badanie materiałów
Badanie materiałów powinno obejmować :
•

sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i
zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez producentów oraz wyników kontroli,
stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

•

materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być
zbadane przed użyciem.

Badanie warstw gruntujących obejmuje:
•

sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków — przez kilkakrotne potarcie
dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku,

•

sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić
nie wcześniej niż po trzech sekundach,

•

sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10 m2
farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu następnej warstwy
powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki, przy sprawdzaniu
wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm ciężarkiem o
masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnię należy uznać z wyschniętą, jeżeli
po odjęciu tamponu włókienka waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu,

•

sprawdzenie przyczepności podkładu z farb miniowych należy wykonywać zgodnie z
wymaganiami normy państwowej. W przypadku elementów drobnowymiarowych badanie
przyczepności można wykonywać w sposób uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie
podkładu młotkiem o masie 150 g. Podkład ma dostateczną-przyczepność, jeżeli po wykonaniu
próby nie będzie odpadał pomimo ewentualnych spękań.

5.4 Ocena jakości.
Jeżeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonaną powłokę 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
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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.
6. OBMIAR ROBÓT
6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.
6.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania podane są w KNR 02-02 rozdział 15. Ilość robót określa się na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
7.1. Roboty malarskie
2

Płaci się za ustaloną ilość m wykonanej powłoki malarskiej ścian która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
;
- oczyszczenie podkładu,
- wykonanie robót malarskich,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1 Normy
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-40285
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-62/C-81502
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań

39

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

B-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.3
Klasa robót -

45.32

Kategoria robót -

Izolacje termiczne

kod CPV 45321000-3

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru obowiązujące przy
wykonywaniu i odbiorze izolacji termicznych
Zakres stosowania
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji termicznych mają
zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utratą ciepła, a jednocześnie stanowią warstwę
izolacji akustycznej.
Zakres robót obejmuje :
- termomodernizację elewacji szczytowej kamienicy,
1. MATERIAŁY
Wszelkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania
w budownictwie.
suchym otoczeniu.
1.1 Płyty styropianowe palne i samogasnące.
Płyty są formowane ze wstępnie spienionych granulek styropianowych. Odmiany: P — palne, G —
samogasnące, G-T — samogasnące i twarde.
Wymiary płyt: długość: 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m, 3,0 m, szerokość: 0,5 m, 0,6 m, 1,0 m, 1,20 m,
grubość: 20-500 mm (co 10 mm). Ciężar objętościowy: 16-20, 21-30,
3
31-40 kG/m . Współczynnik przewodności cieplnej: U = 0,035 kcal/mh°C.
Opakowania stanowią ramy z listew drewnianych (górą i dołem) ściągnięte drutem. W jednym
opakowaniu może być 0,5-3,6 m3.
Przechowywanie z dala od źródeł ognia.
Oba rodzaje styropianu mają bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, są lekkie, niewrażliwe na
wilgoć ani na grzyby, ale mogą być stosowane tylko do temperatury 80°C, powyżej tej
temperatury zaczynają powoli mięknąć i tracić swoje właściwości.
Styropian jest wrażliwy również na rozpuszczalniki (solwentnafta, benzyna itp.) znajdujące się w
zimnych lepikach i klejach (np. w Butaprenie).
Ponieważ materiał jest palny i wrażliwy na temperaturę, powinien być odpowiednio chroniony
podczas przewozu i składowania.
Styropian ma zastosowanie do izolacji termicznych i akustycznych.
Jako warstwy izolacyjne przyjęto płyty styropianu EPS- FS 15 gr. 12cm.
Jako warstwy izolacyjne na cokole przyjęto płyty styropianu EPS- FS 15 gr. 6cm.
1.2 Narożniki ochronne.
Narożniki ochronne aluminiowe z siatką dł 2,50 m lub 4,00 m.
2. SPRZĘT
2.1 Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać ręcznie.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
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3. TRANSPORT
3.1 Transport materiałów:
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
Przewóz i przechowywanie wełny powinny odbywać się w całkowicie suchych warunkach.
Przewóz styropiany w podanych opakowaniach.
4. WYKONANIE ROBÓT
4.1 Wymagania ogólne
Przed rozpoczęciem robót personel techniczny powinien zapoznać się dokładnie z projektem i ustalić
kolejność i sposób wykonywania robót izolacyjnych. Izolacje w budynkach przewiduje się :
termorenowację ścian zewnętrznych,
4.2 Technologia wykonania izolacji ścian.
•

Zdemontować rury spustowe, zwody pionowe instalacji odgromowej, opierzenia ścianek
attykowych, kratki wentylacyjne, parapety zewnętrzne oraz inne elementy elewacyjne

•
•

Oczyścić szczotkami powierzchnię
Zmyć całe ściany wodą pod ciśnieniem,

•

Wyrównać płaszczyznę ściany przez przyklejenie w wymaganych miejscach odpowiednich
klinów ze styropianu o zeszlifowanych powierzchniach
Zagruntować powierzchnię ściany emulsją gruntującą ATLAS UNI-GRUNT,
emulsję nakłada się równomiernie szczotką malarską, wałkiem lub metodą natryskowa.
Przy ścianach o podłożu bardzo chłonnym gruntowanie powinno wykonać się dwukrotnie,
stosując za pierwszym razem emulsję rozcieńczoną wodą w stosunku 1 : 1.
Przyklejanie styropianu za pomocą zaprawy klejowej ATLAS STOPTER K-20
W niniejszym opracowaniu przyjęto styropian 15kg/m2 gr.12cm

•

•
•

Ewentualne szczeliny powstałe w warstwie ocieplającej trzeba wypełnić np. przez wstawienie
klinów wyciętych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej.
Szczelin nie wolno wypełniać klejem.

•

Po stwardnieniu kleju mocującego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nierówności warstwy
izolacyjnej należy zeszlifować ręcznie packą pokrytą gruboziarnistym papierem ściernym lub
mechanicznie przy pomocy szlifierki oscylacyjnej.

•

Mocowanie kołków plastikowych. Otwory pod kołki należy wiercić na głębokość 6cm
w ścianach z cegły, – muszą być zamocowane w warstwie nośnej ściany. Po wywierceniu otwory
oczyścić przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzić kołki, opierając talerzyki o
powierzchnię styropianu i w zależności od rodzaju. Długość kołków 300mm.
kołka wkręcić lub wbić trzpienie. Prawidłowo osadzone kołki nie powinny wystawać żadnym
fragmentem więcej niż 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest wystąpienie uszkodzeń struktury styropianu.

•

W obrębie otworów okiennych i drzwiowych należy wykonać uszczelnienia styków
styropianu ze stolarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej
akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej 25x35 cm w sąsiedztwie wszystkich
narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów w elewacji.
Wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okiennych i drzwiowych
osadzając aluminiowe kątowniki.

•
•

ocieplenie ścian przy dylatacjach budynków należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi w
Instrukcji dociepleń systemu ATLAS
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•

•

•

Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowaną zaprawę klejową należy naciągnąć na
ścianę z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy.
Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10 – 30 min
w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać
pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze.
Na tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą.
Poszczególne pasma siatki należy układać poziomo lub pionowo z zachowaniem
zakładów min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolno wykonywać warstwy
zbrojonej metodą zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po
całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można
przystąpić do wykonania podkładu tynkarskiego.
Wykonanie podkładu tynkarskiego ATLAS CERPLAST - podkład tynkarski należy
wykonywać w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni nakładając go pędzlem lub
wałkiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6 – 12 godzin i zależy od warunków
atmosferycznych.
Nakładanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej ATLAS CERMIT. Materiał należy naciągać
na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej
gładkiej. W niniejszym projekcie przyjęto zaprawę tynkarską ATLAS CERMIT w kolorze białym.

•

Po wykonaniu i wyschnięciu zaprawy tynkarskiej należy wykonać powłoki malarskie
farbą silikatową (silikonową ) wg projektu kolorystyki elewacji na podstawie palety barw
NOWA PALETA BARW CAPAROL.
Numery poszczególnych kolorów farb podano na rysunku kolorystyki.
Według wyżej opisanej technologii należy również ocieplić i wykończyć cokół ściany szczytowej.
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
5.2 Kontrola wykonania podkładów dla płyt styropianowych
Odbiór podłoża pod termorenowacje ścian powinien być przeprowadzony przez Inspektora nadzoru
przed przystąpieniem do wykonania właściwej izolacji. Odbiór podłoża należy potwierdzić wpisem do
dziennika budowy. Odbiór podłoża i warstwy wykończeniowej należy sprawdzić wg wymogów jak dla
tynków.
6. OBMIAR ROBÓT IZOLACYJNYCH
6.1. Jednostką obmiarową robót jest:
Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potrąca się
powierzchnie większe od 1,0 m2.
2

Ocieplenie ościeży oblicza się w m jako iloczyn wysokości w świetle krawędzi ościeży i ich szerokości.
Ochronne narożniki aluminiowe oblicz się w [m].
6.2. Zasada obmiaru
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
7.1. Izolacje termorenowacyjne
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej izolacji, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
;
- oczyszczenie podkładu,
- wykonanie izolacji termorenowacyjnej
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1 Normy
PN-67/B-23100
Wełna mineralna
PN-82/B-02020
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia (z późniejszymi zmianami).
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B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Grupa robót - 45.2
Klasa robót Kategoria robót

45.25
- Krycie papą termozgrzewalną

kod CPV 45261216

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST)
pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej.
Zakres robót obejmuje :

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

•

pokrycie dachu oficyn

•

pokrycie dachu zespołu garażowego

•

pokrycie dach od strony podwórka kamienicy głównej

1. MATERIAŁY
1.1 Papa podkładowa, osłona włóknina poliestrowa 200 g/m2 zawartość asfaltu modyfikowanego SBS
2000 g/m2, gr.3,4 mm
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 160 g/m2
- grubość papy 3mm.
- Wytrzymałość na rozciągnięcie nie mniej niż 600/400 N/50 (wzdłuż/poprzek)
1.2 Papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS,
na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką,
zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa
sztucznego.
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2
- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm. wzdłuż / w poprzek, min 1000 / 800N
- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min 40/40%
- giętkość w obniżonych temperaturach – 25°C
- grubość 5,6 ± 0,2mm
1.3 Roztwór asfaltowy
Wymagania wg normy PN-74/B-24622
1.4 Izokliny
Wykonane ze styropianu oklejanego papą lub z twardej wełny mineralnej o wymiarach 10x10 cm.
1.5. Dachówka bitumiczna
Samoprzylepna dachówka bitumiczna o kształcie heksagonalnym w kolorze grafitowym.
2. SPRZĘT
2.1 Sprzęt do wykonywania robót dekarskich
Wykonawca przystępujący do wykonania robót dekarskich, powinien wykazać się możliwością korzystania
z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
3. TRANSPORT
3.1 Pakowanie , magazynowanie i transport papy
Dachówka powinny być pakowane w formie palet. Dachówki w paletach układanych poziomo na
przekładkach dystansowych. Poszczególne palety powinny być zabezpieczone folią.
Palety dachówek należy składować w pomieszczeniach na równym i mocnym, a zarazem płaskim
podkładzie.
Wysokość składowania – palety należy składować oddzielnie wg asortymenty /dachówka, gąsiory,
pozostałe akcesoria/. Transport dachówek odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów
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samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 300 m2 pokrycia
dachu. Rozładunek palet z dachówkami powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy
wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub HDS-u.
4. WYKONANIE ROBÓT
Zerwanie pierwszej warstwy papy a następnie reperacja następnych warstw papowych polegających na
naprawie uszkodzeń (odspojeń, pęcherzy, fałd, zgrubień, pęknięć itp.). Odspojenia i pęcherze należy
naciąć „na krzyż”, wywinąć i osuszyć, a następnie zgrzać lub podkleić lepikiem asfaltowym. Fałdy i
zgrubienia należy ściąć i wyrównać. W przypadku rozległych uszkodzeń pap, należy je wyciąć aż do
podłoża, po czym wkleić łaty z nowych pap. W ten sposób przygotowaną powierzchnię zgruntować
preparatem gruntującym. W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co występuje w
większości naprawianych dachów, należy zastosować system wentylacyjny składający się z kominków
wentylacyjnych (1 sztuka na 40-60 m2 dachu)
4.1 Pokrycie połaci papą termozgrzewalną
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić poziomy osadzenia
wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilości przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest
wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej
skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materiałów.
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:
- 0°C w przypadku pap modyfikujących SBS
- +5°C w przypadku pap oksydowanych
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem.
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania, a
także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy
układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z
uwagi na powodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas grzewania).
Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał
skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być
mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki.
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z dwóch końców
środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka)
należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu
(12 – 15 cm)
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż
do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ
masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi
się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową
rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości.
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
- podłużny 8 cm
- poprzeczny 12-15 cm
zakłady powinny być wykonywane agodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej
występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu
kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane
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należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można
posypać posypką w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady
(zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca
się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.
4.3 Obróbki kominów
Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem
gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas papy podkładowej szer. ok. 50
cm (typ I) z wywinięciem na komin i połać po 15 cm. podobne wywinięcie na komin ale o szer. 20 cm musi
być wykonane z papy nawierzchniowej (typ II). Papę nawierzchniową zakańczamy na pow. komina listwą
dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym.
4.4 Obróbki ogniomurów
Po usunięciu starej obróbki naprawiamy i gruntujemy poziomą i pionową część ogniomuru. W narożniku
ogniomuru montujemy izokliny. Na krawędzi ogniomuru (od strony zewnętrznej) montujemy kapinos o
szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinięciem 15 cm na połać wygrzewamy papę
podkładową(typI) a następnie nawierzchniową.
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
6. Kontrola wykonania pokryć
6.1 Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez
Inspektora Nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania
prac pokrywczych
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu
prac pokrywczych
6.2 Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności
wykonanych przez z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej.
6.3 Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu zgodności
wykonania z wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie
PN-98/B-10240 pkt. 4
6.4 Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i
pokrycia dachowego są zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych
7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
7.1 Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodności ich wykonania z zakresem prac ujętym w przedmiarze i ze specyfikacją techniczną.
7.2 Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
7.3 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót pokrywczych
7.3.1 Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest
niemożliwy lub utrudniony
7.3.2 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
- podłoża
- jakości zastosowanych materiałów
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem
7.3.3 Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu
7.3.4 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi
7.4 Odbiór pokrycia z papy
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7.4.1 Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i
oderwanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek należy naciąć nad miejscem
przyklejenia papy
7.4.2 Sprawdzenie mocowania papy podkładowej do podłoża
7.4.3 Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i
końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2.
8. OBMIAR ROBÓT
2
Jednostką obmiarową robót jest m .
Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru), z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość jednostek obmiarowych elementów pokrycia wykonanego
zgodnie z zamówieniem i uporządkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-02361:1999
Pochylenia połaci dachowych
PN-74/B-24622
Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN-B-24625:1998
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami
stosowany na gorąco
PN-91/B-27618
Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego
PN-B-27620:1998
Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
PN-B-27621:1998
Papa
asfaltowa
podkładowa
na
włókninie

przeszywanej
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B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Grupa robót - 45.2
Klasa robót -

45.25

Kategoria robót -

Obróbki blacharskie

kod CPV 45261310

Kategoria robót -

Rynny i rury spustowe

kod CPV 45261320

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania są. warunki techniczne wykonania i odbioru robot blacharskich.
Zakres robót objętych
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku:
- 45261213 Pokrycie dachu blachą.
- 45261310 Obróbki blacharskie.
- 45261320 Rynny i rury spustowe.
1. MATERIAŁY
Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego
stosowania w budownictwie.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
-Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
-Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
-Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.
1.1 Blacha stalowa ocynkowana
Płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do
0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową - równą warstwą cynku (275 g/m ) oraz pokryta
warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające.
Blacha ocynkowana występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
1.2. Blacha tytanowo-cynkowa
grubości 0,6-0,8 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mmlub taśma.
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.
1.3 Spoinwo
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 w prętach.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
1.4 Gwoździe
Do obróbek i pokryć z blachy ocynkowanej stosuje się gwoździe ocynkowane, a do pokrycia z blach
miedzianej, gwoździe miedziane.
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2. SPRZĘT
2.1 Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
3. TRANSPORT
3.1 Transport materiałów
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 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.
4. WYKONANIE ROBÓT
4.1 Wymagania ogólne dla podkładów
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek 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 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku
i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),
- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),
w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być
usztywnione krawędzie zewnętrzne.
4.2 Podkłady z desek
Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania:
- deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną dordzeniową ku
górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie
powinna być większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. 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. Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej
jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm.
-

papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do podkładu
gwoździami,

-

podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku pokryć z
blachy wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na
pozostałych fragmentach połaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiązkowe.
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4.3 Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowejj o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać
o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na
oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z
obszaru dylatacji.
4.4 Rynny i rury spustowe
Rynny wykonuje się z blachy cynkowo-tytanowej o grubości min.0,6mm. Rynny wiszące z blachy
cynkowo-tytanowej powinny być łączone na zakład (w kierunku spływu wody) nie mniejszy niż 20 mm,
zalecany 40 mm i lutowany. Dopuszcza się łączenie zakładów na rąbek leżący pojedynczy (z lutowaniem).
Brzegi rynien powinny być zawinięte do wewnątrz. Dopuszcza się zawinięcie przedniego zwoju na
zewnątrz. Denka rynien wykonuje się z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. Brzegi
denka odgina się do środka na szerokość 5+7 mm. Połączenie denka z rynną powinno być lutowane
obustronnie. W każdym załamaniu kierunku rynna powinna być umocowana uchwytami, a naroża
o kącie mniejszym niż 120° usztywnione przylutowanym do zwoju zewnętrznego trójkątnym kawałkiem
blachy. Uchwyty robi się z płaskowników o przekroju 4x25 mm, 5x25 mm oraz 5x30 mm i stosuje w
zależności od średnicy rynny i spadku dachu. Uchwyty mocuje się w odstępach nie większych niż 50 cm
od desek okapowych, listew ub do deskowania trzema gwoździami blacharskimi. Uchwyty powinny być
wpuszczone w podłoże na głębokość równą grubości uchwytu.
Spadki rynien powinny wynosić 0,5+2%.
Dylatacje rynien. Największa długość rynny bez dylatacji nie może przekraczać 15m; przy większych
długościach należy wykonywać dylatację.
Wpusty rynnowe powinny swobodnie wchodzić w rurę lub sztućce. Brzegi wpustu łączone z rynną
odgina się na szerokość 5+7 mm. Wpusty z blachy należy przylutowaćdo rynien.
Rury spustowe wykonuje się z blachy cynkowo-tytanowej grubości min.0,6mm. Człon rury ma długość
arkusza blachy. Całą rurę składa się w elementy dwu-, trzy- i cztero członowe. Złącza pionowe robi się na
rąbek pojedynczy leżący.
Złącza poziome rur spustowych na zakłady szerokości 4 cm i lutuje na całej długości zakładu. W dolnej
części każdego członu powinien być wytłoczony wałek odsunięty od brzegu członu na szerokość zakładu.
Łączenie odcinków rur z blachy cynkowo-tytanowej należy wykonywać za pomocą odgięć i lutowania.
W połączeniu rury spustowej z rurą kanalizacyjną należy rurę spustową wprowadzić do rury kanalizacyjnej
na głębokość od 10 do 15 cm. Takie połączenie należy osłonić kołnierzem stożkowym przylutowanym do
rury spustowej wykonanym z blachy zastosowanej do wykonania rur.
Dolny brzeg kolanka odpływowego rury spustowej, nie połączonej z rurą kanalizacyjną, należy podwinąć
na szerokości 4+6 mm lub zaopatrzyć w obrączkę. Kolano powinno być wzmocnione paskiem blachy
szerokości 6+8 cm przylutowanym do rury tzw. podgardlem.
Rury spustowe mocuje się uchwytami rzadziej niż co 3 m oraz zawsze na końcach ipod kolankami.
Uchwyty należy umocować w sposób trwały przez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie na zaprawie
cementowej w gniazdach wykutych w murach bezspoinowych. Pionowe złącza rur nie powinny być
odwrócone do lica ściany.
Obrączki na rurach spustowych nad uchwytami powinny być przylutowane. Brzegi obrączek należy
podwinąć na szerokości 4+6 mm.
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 2 cm przy długości rur spustowych do 10
m oraz 3 cm przy długości rur spustowych większych niż 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej,
mierzone na długości 2 m, nie powinno przekraczać 0,3 cm.
Wpusty gzymsowe (sztućce) powinny być przylutowane do pokrycia gzymsowego i powinny wchodzić
poniżej gzymsu na długość nie mniejszą niż 100 mm. Niedopuszczalne jest łączenie na stałe rury
spustowej z pokryciem gzymsu.
4.5 Listwy uszczelniające
Listwy uszczelniające należy zamocować do ścian przewodów wentylacyjnych za pomocą łączników
rozporowych ocynkowanych. Rozstaw łączników co 30 cm.
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5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
5.2. Kontrola wykonania pokryć
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac
pokrywczych.
5.3.Podstawę do odbioru wykonania robót
Pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową
i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
5.4. Odbiór podkładu
Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m
lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie
powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku.
5.5. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a) podkładu,
b) jakości zastosowanych materiałów,
c) dokładności wykonania pokrycia,
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub
fragmentów pokrycia,
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: - zestawienie
wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
5.6 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
5.7 Odbiór listew
Odbiór listew polega na :
•

sprawdzeniu poziomego ułożenia listew,

•

sprawdzeniu rozstawu zamocowań,

•

sprawdzeniu uszczelniania kitem twardoplastycznym.

Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż 1 mm na długości najdłuższego boku przewodu.
5.8 Zakończenie odbioru
Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
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- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
6. OBMIAR ROBÓT BLACHARSKICH
6.1. Jednostką obmiarową robót jest
Dla robót 45261213 - Krycie dachu blachą - m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie
potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2 ,
Dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych
rynien lub rur spustowych.
6.2. Zasada obmiaru
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
7.1. Obróbki blacharskie
Płaci się za ustaloną ilość m obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
7.2. Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1 Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć
dachowych układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 506:2002
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy
miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 504:2002
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej
układanych na ciągłym podłożu.
PN-B-94701:1999
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 607:1999
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCY-U. Definicje, wymagania i badania.
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B-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Grupa robót - 45.4
Klasa robót - 45.42
2
Kategoria robót - wymiana istniejących okien drewnianych
wymiana istniejących drzwi drewnianych

kod CPV 45421135-9
kod CPV 45421134-2

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej drewnianej.
1.2. Zakres stosowania ST
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i
zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej.
2. MATERIAŁY
2.2. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami i powłokami malarskimi
2.3. Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półprefabrykaty tarte
odpowiadające normom państwowym.
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 1016%.
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż podano
poniżej.
Różnice wymiarów w mm okien drzwi.
wymiary zewn., ościeżnicy do 1m
powyżej 1m
różnica długości przeciwległych elementów
do 1m
ościeżnicy mierzona w świetle
powyżej 1m
skrzydło we wrębie szerokość
do 1m
powyżej 1m
wysokość powyżej 1m
różnica długość przekątnych
do 1m
przekątnych skrzydeł we wrębie 1
do 2m
powyżej 2m
przekroje szerokości
do 50mm
powyżej 50mm
elementów grubości
do 40 mm
powyżej 40 mm
grubość skrzydła

5
5
1
2
1
2
2
2
3
3
-

5
5
1
2

3
3
1
2
1
2
1

2.4. Okucia budowlane
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm, w przypadku braku takich norm – wymaganiom
określonym w świadectwie dopuszczenia do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w
okucia, na które została ustanowiona norma.
Zaprojektowano stolarkę okienną w systemie firmy Adpol lub równorzędną.
Projektowane okna w profilu drewnianym, o parametrach okien istniejących (wysokość, szerokość,
podziały szprosów i ślemion).
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Okna dwuskrzydłowe rozieralno-uchylne ze słupkiem stałym, jednoskrzydłowe rozwieralne, oraz okna
ze szkleniem stałym w ramie. Szklenie szybą zespoloną Termofloat 4+16+4 o k=1,1W/m2K. Stolarka
okienna w kolorze brązowym. Detale zdobnicze, przekroje ślemion i profile dobrano wg dostępnych
elementów firmy Adpol.
Okna piwniczne dwuskrzydłowe, rozwieralne, ze słupkiem stałym w kolorze ciemny brąz.
Projektowane nowe drzwi w profilu drewnianym, dwuskrzydłowe o równoramiennych skrzydłach,
otwierane do wewnątrz, nawiązujące formą do drzwi pierwotnych. Górne pola szklone szkłem
bezpiecznym.
2.5. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich.
Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną.
Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania
środków ochrony drewna. Nie mogą one zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i
powinny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania.
2.6 Kleje do wyrobów stolarskich
Do klejenia złączy w stolarce okiennej i drzwiowej narażonej na działanie warunków atmosferycznych
należy stosować kleje wodoodporne (np. mocznikowo-formaldehydowe, fenolowo-formaldehydowe itp.),
odpowiadające wymaganiom norm przedmiotowych lub inne dopuszczone do stosowania przez Instytut
Techniki Budowlanej.
Zawartość w klejach składników toksycznych (np. formaldehydu),nie powinna być większa niż określają to
wymagania PZH lub świadectwa ITB.
2.7 Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:
• zestaw materiałów malarskich do malowania stolarki konfekcjonowanej, jak np. zestaw
farb chemoutwardzalnych szybkoschnących lub zestaw szybkoschnących wyrobów ftalowych
akrylowanych,
• materiały malarskie doboru indywidualnego, jak np. f arby oraz lakiery olejne i syntetyczne (farby olejne i ftalowe, emalie i lakiery, dające powłokę nieprzezroczystą lub
przezroczystą).
2.8 Szkło
Szklenie okien szybą zespoloną Termofloat 4+16+4 o k=1,1W/m2K.
Szklenie drzwi zewnętrznych i witryn sklepowych szybą zespoloną Termofloat 4+16+4 o k=1,1W/m2K,
szkło bezpieczne.
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane
normą i projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych
opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie ościeży
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża , należy je naprawić.
5.2 Wbudowywanie stolarki okiennej
Stolarka okienna jest osadzana w ościeżu z węgarkami.
Ościeża z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym progiem betonowym lub
drewnianym impregnowanym (przytwierdzonym do dolnej części ościeża), powinny zapewniać prawidłowe
osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.
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Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni węgarków,
do których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad w
wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla różnych ścian podano w tabeli.
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów otworów dla stolarki okiennej w ścianach zewnętrznych
Odchyłki, mm
Rodzaj ściany i sposób wykonania
ościeża

Dopuszczalna różnica
długości

szerokość wysokość przekątnych,
mm

Ściany murowane, wyprawa tynkowa

+ 10

+ 10

10

5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki.
5.3.1. Osadzenie stolarki okiennej.
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
Uszczelnienie ościeży wykonać pianką poliuretanową lub kitem trwale plastycznym. Szczelinę przykryć
listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w poziomie i pionie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż
3mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
-2 mm przy długości przekątnej do 1m,
-3 mm przy długości przekątnej do 2m,
-4 mm przy długości przekątnej powyżej 2m.
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczelny
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu.
Osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć.
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.3.2. Osadzenie stolarki drzwiowej.
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
Uszczelnienie ościeży wykonać pianką poliuretanową lub kitem trwale plastycznym.
Ustawienie drzwi należy sprawdzić w poziomie i pionie.
Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczelny
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu.
Osadzone drzwi po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.
Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek
okna drzwi
Luzy między skrzydłami +2 +2
Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z :
• postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
• postanowieniami PN-67/B-10086 dla mebli do wbudowania w zakresie składu i liczności partii,
sposobu pobierania próbek i ich liczności oraz planu badania.
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać:
• zgodność wymiarów,
• jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana,
• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć.
6.2 Kontrola jakości i odbiór wyrobów szklarskich
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Kontrola jakości wyrobów ze szkła i wyrobów stosowanych przy szkleniu ram powinna być
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami norm państwowych.
Kontrola jakości robót szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w
PN-72/B-10180.
6.3 Przechowywanie wyrobów stolarskich
Wszystkie wyroby, z wyjątkiem formowanych w jednostki kontenerowe, należy przechowywać w
magazynach półotwartych ,lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczających przed opadami
atmosferycznymi.
Drzwi oklejone fornirem należy przechowywać w magazynach zamkniętych,
o temperaturze 10—30° C i wilgotności powietrza 40 - 70%.
Podłogi w pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome i równe.
W pomieszczeniach półotwartych, o nieutwardzonym podłożu, wyroby należy ustawiać na legarach o
wysokości min. 15 cm ułożonych równolegle do siebie i oddalonych co najmniej 1,0 m od czynnych
urządzeń grzejnych.
Wyroby należy, układać w jednej lub kilku warstwach (w pakietach lub pojedynczo). Sposób ułożenia
wyrobów powinien zabezpieczać je przed uszkodzeniem w czasie transportu wewnątrz magazynu.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla robót stolarskich są metry kwadratowe lub sztuki wykonania okna lub drzwi.
7.2. Zasada obmiaru
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
8.1. Roboty stolarskie
Płaci się za ustaloną ilość szt. i m2 wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- oczyszczenie podkładu,
-

wbudowanie stolarki okiennej,

-

wbudowanie stolarki drzwiowej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1 Normy
PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-75/B-94000
Okucia budowlane. Podział
PN-75/B-96000
Tarcica iglasta
BN-70/5028-22
Gwoździe stolarskie. Wymiary
BN-80/6112-28
Kit miniowy
BN-75/6753-02
Kit budowlany trwale plastyczny
BN-83/6821-01
Szkło płaskie okienne pochłaniające promienie podczerwone
BŃ-75/6821-02
Szkło budowlane. Szyby zespolone.
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B-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Grupa robót - 45.3
Klasa robót -

45.32

Kategoria robót -

Izolacje wodoodporne

kod CPV 45320000-6

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru obowiązujące przy
wykonywaniu i odbiorze izolacji wodochronnych w budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej oraz budownictwie przemysłowym.
W zależności od spełnianych funkcji ochronnych należy rozróżniać następujące rodzaje izolacji
wodochronnych:
— izolacje przeciwwilgociowe - przeznaczone do ochrony obiektów budowlanych lub ich części przed
działaniem wody nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego,
— izolacje przeciwwodne — przeznaczone, do ochrony obiektów budowlanych lub ich części przed
działaniem wody, która wywiera ciśnienie hydrostatyczne,
— izolacje parochronne — przeznaczone do zabezpieczenia przegród budowlanych przed działaniem
pary wodnej.
Zakres stosowania
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
izolacją przeciwwilgociową fundamentów. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze.
1. MATERIAŁY
Wszelkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania
w budownictwie.
§ izolit krystaliczny
§ folia budowlana
§ papa asfaltowa
§ papa termozgrzewalna
Isolit krystaliczny
Uszczelniające działanie środka polega na tym, że jeden ze składników mieszaniny - aktywator
krzemianowy - penetruje w promieniu około 7-8cm od środka otworu iniekcyjnego w murze metodą
dyfuzji. Następnie jony wapniowe, pochodzące ze specyficznej dysocjacji portlantydu (składnik cementu
portlandzkiego), powodują wytrącenie w kapilarach nierozpuszczalnego w wodzie związku (typu
polikrzemianu wapniowego). Blokadę przeciwwilgociową krystaliczną uzyskuje się w czasie siedmiu dni.
Papa podkładowa, osłona włóknina poliestrowa 200 g/m2 zawartość asfaltu modyfikowanego SBS 2000
g/m2, gr.3,4 mm
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 160 g/m2
- grubość papy 3mm.
- Wytrzymałość na rozciągnięcie nie mniej niż 600/400 N/50 (wzdłuż/poprzek)
Papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na
osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką,
zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa
sztucznego.
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2
- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm. wzdłuż / w poprzek, min 1000 / 800N
- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min 40/40%
- giętkość w obniżonych temperaturach – 25°C
- grubość 5,6 ± 0,2mm
Roztwór asfaltowy
Wymagania wg normy PN-74/B-24622
Izokliny
Wykonane ze styropianu oklejanego papą lub z twardej wełny mineralnej o wymiarach 10x10 cm
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2. SPRZĘ
2.1 Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać ręcznie.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
§ wiarterka
§ pędzle lub szczotki,
§ noże do cięcia papy.
3. TRANSPORT
3.1 Transport materiałów
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
Papy, folia i lepik do warstw izolacyjnych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć
przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Papy, folie i lepik powinny być układane w pozycji pionowej.
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.
4. WYKONANIE ROBÓT
4.1 Wymagania ogólne
Warunki wykonywania robót izolacyjnych
Roboty izolacyjne mogą być rozpoczęte i prowadzone w przypadku spełnienia następujących warunków:
a) kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz kiedy
temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5°C,
b) kiedy podłoża pod izolację zostały już wykonane i osiągnęły dostateczny stopień suchości,
c) kiedy na budowie znajdują się już wszystkie potrzebne materiały i sprzęt.
4.2 Osuszanie murów metodą iniekcji krystalicznej izolitem
Na ścianach zewnętrznych oficyn do wysokości ok. 1m ponad poziomem nawierzchni podwórka
występują liczne plamy zawilgocenia muru spowodowane podciąganiem kapilarnym wód gruntowych i
opadowych przy braku izolacji przeciwwilgociowej w obiekcie.
Przed ociepleniem obiektu, w celu likwidacji istniejących zawilgoceń i przeciwdziałaniu korozji ścian
należy zastosować osuszanie murów metodą iniekcji krystalicznej izolitem.
Uszczelniające działanie środka polega na tym, że jeden ze składników mieszaniny - aktywator
krzemianowy - penetruje w promieniu około 7-8cm od środka otworu iniekcyjnego w murze metodą
dyfuzji. Następnie jony wapniowe, pochodzące ze specyficznej dysocjacji portlantydu (składnik cementu
portlandzkiego), powodują wytrącenie w kapilarach nierozpuszczalnego w wodzie związku (typu
polikrzemianu wapniowego). Blokadę przeciwwilgociową krystaliczną uzyskuje się w czasie siedmiu dni.
Sposób wykonania
Etapy, prac przy wykonywaniu przeciwwilgociowej izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej:
1. Wiercenie otworów iniekcyjnych w murze wykonuje się w jednej linii ponad poziomem gruntu (
równolegle do poziomu posadzki w przyziemiu). Otwory o średnicy 20 mm wykonuje się przy użyciu
młotów udarowo obrotowych w odstępach co 10-15 cm, w zależności od stanu zasolenia murów. Jeżeli
zasolenie murów jest większe niż 0,5% masowych lub gdy nie wykonuje się pomiarów zasolenia, należy
wykonywać otwory iniekcyjne co 10cm. W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie poniżej 0,3%,
otwory iniekcyjne można wiercić co 15cm. Otwory iniekcyjne wierci się na głębokości grubości muru
minus 5cm oraz pod kątem 15°-30° do poziomu.
2. Przygotowane otwory iniekcyjne nawilża się przed wprowadzeniem środka iniekcyjnego wodą przez
skierowanie do otworu strumienia wody około 0,5l, który poza nawilżaniem wypłukuje z otworów
zwiercinę stanowiącą przeszkodę w penetracji środka iniekcyjnego. Wodę do otworów można skierować
z urządzenia iniekcyjnego pod ciśnieniem grawitacyjnym.
3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza się grawitacyjnie, po około 30 minutach od nawilżenia,
świeżo przygotowany środek iniekcyjny, składający się z cementu portlandzkiego, aktywatora
krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Ilość wprowadzonego grawitacyjnie
środka iniekcyjnego równa się objętościowo pojemności otworu iniekcyjnego. Środek iniekcyjny w tej
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technologii jest jednocześnie środkiem zaślepiającym (flekującym) otwory, które po iniekcji można
dodatkowo zaślepić tuż przy wylocie, (przy użyciu szpachelki) tym samym środkiem iniekcyjnym, lecz o
gęstszej konsystencji. Czynność ta zwiększa estetykę lica muru w strefie iniekcji.
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
5.2. Kontrola wykonania podkładów pod izolacje wodoodporne powinna być przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania właściwej izolacji. Odbiór podłoża należy
potwierdzić wpisem do dziennika budowy.
5.3. Kontrola wykonania izolacji. Kontrolę wykonania izolacji należy przeprowadzić wg poniższego
tabelarycznego opisu.
Podłoże pod izolację z zaprawy cementowej i betony
Lp.
1
1

Wymagania
2
Wytrzymałość zaprawy na ściskanie
nie mniej niż 10 MPa
Wytrzymałość betonu na ściskanie
klasa nie niższa niż B10

Metoda oceny
3
PN-90/B-14501 – dla zap. cem.
PN-88/B-06250 – dla betonu

2

Wilgotność
nie większa niż 6 %

3

Badania laboratoryjne pobranych
próbek, badania
wilgotnościomierzem na placu
budowy
Pomiar grubości

4

Grubość
min. 30 mm
Ocena wizualna, przez przyłożenie
Równość
prześwit między powierzchnią podłużną a łatą o łaty kontrolnej
dł. 2,0 m nie większy niż 5 mm.

5

Brak spękań i rys skurczowych

6

Wykończenie powierzchni
zatarta na ostro packą drewnianą,
w przypadku folii – na gładko
Zdylatowania
pola nie większe niż 2,00x2,00 m

7

8

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych termicznych
o szer. do 5 mm nie wymagają wypełnienia
o szer. większej niż 5 mm wypełnienie
materiałem ściśliwym lub kitem asfaltowym

9

Gruntowanie
powierzchniowo preparatem asfaltowym

10

Zaokrąglenie naroży i styków z pionowymi
płaszczyznami
zaokrąglenie łukiem o promieniu co najmniej 5
cm
złagodzenie za pomocą listwy trójkątnej

Ocena wizualna na podstawie
oględzin
Ocena wizualna na podstawie
oględzin
Pomiary rozstawu szczelin
dylatacyjnych z dokładnością do 10
cm
Ocena wizualna : sprawdzenie
nacięcia kielnią, pomiar szerokości z
dokładnością do 2 mm, określenie
materiału wypełniającego szczelinę
Ocena wizualna – sprawdzenie
powłoki gruntującej : jej
równomierność, ciągłość i
przyczepność
Pomiar i oględziny

Izolacja wodochronna z papy i folii
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L.p.
1
1
2
3

4
5

Wymagania
2
Prawidłowość ułożenia materiału na podłożu
Prawidłowość przyklejenia do podłoża
cementowego lub betonowego
Szczelność zakładów
arkusze powinny być ze sobą łączone na
zakład
Prawidłowość zakładów
sprawdzenie szczelności każdego zakładu
Sprawdzenie dokładności uszczelnień
brzegu sklejonych zakładów

Metoda oceny
3
Oględziny
Oględziny
Oględziny i pomiary

Oględziny wizualne
Oględziny

6. OBMIAR ROBÓT IZOLACYJNYCH
6.1. Jednostką obmiarową robót jest:
Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potrąca się
powierzchnie mniejsze od 1,0 m2.
6.2. Zasada obmiaru
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
7.1. Izolacje wodoodporne
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej izolacji, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
;
- oczyszczenie podkładu,
- wykonanie izolacji wodoodpornej,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego.
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
8.1 Normy
PN-B-24620:1998
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-74/B-24620
zimno.

Lepik asfaltowy stosowany na

PN-74/B-24622
Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-91/B-27618
Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welony szklanego
PN-92/B-27619
Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej
PN-B-27620.-1998
Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-89/B-27617
Papa asfaltowa izolacyjne
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B-10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.4
Klasa robót -

45.41

Kategoria robót -

Konstrukcje drewniane

kod CPV 45261100-5

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wymiany i odbioru elementów
drewnianej konstrukcji dachu.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji
robót.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie i montażu elementów konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych robót
wchodzą wymiana i wykonanie:
- wymiana deskowania dachu
- ewentualna wymiana elementów więźby dachowej
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora.
2.0. MATERIAŁY.
2.1. Drewno
Krawędziaki, deski klasy K33, blachy łącznikowe, śruby do drewna. Wilgotność drewna nie większa niż
12%.
Materiały drewniane zabezpieczone środkami przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do
nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
2.2. Łączniki.
Gwoździe należy stosować okrągłe wg BN-70/5028-12
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN –ISO
4014:2002 Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO
4034:2002 Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkręty do drewna z łbem stożkowy, wg PN-85/M82503
2.3. Środki ochrony drewna.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być
stosowane wyłącznie Śródki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r.
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji.
2.4.1. Materiały i elementy z drewna
Powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów
warstwa folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach
rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych
elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20cm.
2.4.2. 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.
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje
Inspektora.
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Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego montażu kwalifikuje Inspektor.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor wpisem do
dziennika
budowy.
3.0. SPRZET.
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
4.0. TRANSPORT.
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Sposób składowanie wg
punktu 2.4.
5.0. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wstęp.
Ogólne warunki wykonania robót zgodnie z STWO.
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót.
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale środków, które zapewnia
osiągniecie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Połączenie
elementów drewnianych wykonać na śruby. Śruby powinny być wkręcane w uprzednio nawierconych
otworach. Styki drewna z metalem bądź murem powinny być zaizolowane przekładkami z papy
izolacyjnej. Przekroje i rozmieszczenia elementów powinno być zgodne z dokumentacja techniczna.
Przy wykonywaniu jednakowych elementów stosować wzorniki z ostruganych desek lub sklejki.
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1cm.
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinna się różnic od projektowanych więcej jak
0,5cm.
Dopuszcza się następujące odchyłki:
· w rozstawie belek lub krokwi:
- do 2cm w osiach rozstawu belek
- do 1cm w osiach rozstawu krokwi
· w długości elementu do 20mm
· w odległości miedzy węzłami do 5mm
· w wysokości do 10mm
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT.
Sprawdzenie jakości: wbudowanych materiałów, wykonania elementów przed ich zmontowaniem,
gotowej konstrukcji.
Kontrole jakości przeprowadza Inspektor Nadzoru bieżąco podczas wykonywania prac.
7.0. OBMIAR ROBÓT.
Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy. Jednostkami odbioru sa:
· ilość wymaganej konstrukcji m3
· powierzchnia wykonania m2.
8.0. ODBIÓR ROBÓT.
Wszelki roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających
9.0. PODSTAWA PŁATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawca
10.0. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.
[1]PN-B-03150:2000 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[2]PN-82/D-94021 – Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
[3]PN-72/M-82505 – Wkręty do drewna z łbem kulistym.
[4]PN-EN 844-3:2002 – Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
[5]PN-EN 10230-1:2003 – Gwoździe z drutu stalowego
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B-11

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.4
Klasa robót -

45.45

Kategoria robót -

Roboty rozbiórkowe

kod CPV 45453000-7

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania robót rozbiórkowych
Zakres stosowania
Warunki techniczne dotyczą:
- rozbiórka kominów
- demontaż okien i drzwi
- demontaż rynien i rur spustowych
- demontaż pokrycia dachowego z papy asfaltowej
- demontaż stalowych elementów elewacyjnych
- pozostałe roboty rozbiórkowe
1. MATERIAŁY
nie dotyczy
2. SPRZĘT
2.1 Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
3. TRANSPORT
nie dotyczy
4. WYKONANIE ROBÓT
Podczas wykonywania należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać warunki BHP w tym
zakresie. Powierzchnię podłóg należy zabezpieczy przed uszkodzeniem spadających odłamków zaprawy
oraz cegieł.
Na tak przygotowanym terenie przy wjeździe wystarczy wywiesić tablicę informacyjną oraz tablicę
ostrzegawczą UWAGA - TEREN ROZBIÓRKI.
W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczegółowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiórkowych określone zostały w
Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Społecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).
Podstawowe przepisy tego rozporządzenia przedstawiają się następująco:
* Środki zabezpieczające pracowników i urządzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni odzież i urządzenia ochronne jak: kaski, rękawice i okulary
ochronne, a narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale
utrzymane w dobrym stanie.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien dokładnie poinformować
robotników o sposobie wykonywania robót rozbiórkowych i przeszkolić ich w zakresie przepisów B.H.P.
Miejsca ustawienia drabin do wejścia na mury powinien wskazywać kierownik rozbiórki lub majster.
Zawiesia do demontażu należy używać atestowane.
* Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu
prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny być w sposób odpowiedni zabezpieczone. W szczególności
należy wytyczyć i wyraźnie oznakować tymczasowe drogi okrężne (obejścia i objazdy ) lub wystawić
wartowników zaopatrzonych w przyrządy sygnalizacyjne bądź też, w przypadkach szczególnie
niebezpiecznych zastosować oba środki łącznie.
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Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w ich
zasięgu, w miejscach zagrożonych nie ma osób postronnych.
* Uwagi dodatkowe. Materiały z rozbiórki wywozić sukcesywnie, aby zapewnić bezpieczeństwo
pracujących robotników.
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
nie dotyczy
6. OBMIAR ROBÓT
6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla robót związanych z demontażem są metry kwadratowe, metry bieżące,
sztuki.
6.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania należy przyjąć wg. KNR-u dla poszczególnych robót rozbiórkowych lub
wykuwających.
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
7.1. Roboty rozbiórkowe
Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r. Dz. U. Nr 138
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B-12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Grupa robót - 45.5
Klasa robót -

45.50

Kategoria robót -

Wynajem sprzętu

kod CPV 45500000-5

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wynajmu sprzętu wraz z operatorem
Zakres stosowania
Warunki techniczne dotyczą:
wywozu odpadów z terenu budowy,
1. MATERIAŁY
nie dotyczy
2. SPRZĘT
2.1 Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
3. TRANSPORT
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
-samochód dostawczy samowyładowczy o ładowności 5 ton.
4. WYKONANIE ROBÓT
Załadunek materiałów pochodzących z rozbiórki odbywać się może ręcznie lub mechanicznie.
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
nie dotyczy
6. OBMIAR ROBÓT
6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla robót transportowych są tony.
6.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania należy przyjąć wg. KNR-u dla wywozu materiałów odpadowych z terenu
budowy.
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
7.1. Roboty transportowe
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.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
•

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

•

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 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.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
nie dotyczy
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B-13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Grupa robót - 45.2
Klasa robót -

45.25

Kategoria robót -

Rusztowania montaż

kod CPV 45262120-8

Rusztowania demontaż

kod CPV 45262110-5

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowań zewnętrznych
Zakres stosowania
Warunki techniczne dotyczą:
- ustawienia i rozbiórki rusztowań zewnętrznych
1. MATERIAŁY
1.1 Materiały do rusztowań stalowych
Do montażu rurowych rusztowań budowlanych stosuje się rury stalowe czarne (odpowiadające normie
PN-64/H-74200 o typowych długościach 1,8; 2,7; 3,6 i 5,4 m. Średnica zewnętrzna wszystkich rur wynosi
48 mm, grubość ścianki 3,5 mm, ciężar l m rury ok. 3,85 kG.
Rozróżniamy dwa rodzaje rur, a mianowicie:
rury zgrzewane (ze szwem),
rury ciągnione (bez szwu).
Elementy rurowe ciągnione (bez szwu) można stosować do wszystkich części konstrukcji rusztowań
(stojaki, podłużnice, poręcze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem) można stosować tylko na
stojaki do rusztowań nie przekraczających 20 m wysokości przy obciążeniu do 150 kG/m2 oraz do
montażu dwu ostatnich poziomów w innych rusztowaniach.
W celu ułatwienia szybkiego rozróżniania rur należy rury ciągnione (bez szwu) oznaczać w odległości 50
cm od każdego końca farbą olejną dwiema żółtymi obwódkami szerokości 5 cm, z od
stępem 10 cm między nimi.
Rury nieznacznie uszkodzone można stosować tylko na poręcze zabezpieczające, umieszczane na
wysokości 60 cm ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest niedopuszczalne. W
celu łatwiejszego odróżnienia uszkodzonych rur należy znaczyć je na środku czerwoną obwódką
szerokości 10 cm.
Aby zabezpieczyć rury przed korozją, należy malować je lakierem asfaltowym z domieszką proszku
karborundowego — w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa ślizgania się złącz. Do łączenia rur, które są
względem siebie prostopadłe, należy stosować złącza stalowe krzyżowe z nakrętką sześciokątną lub
kulistą. Do łączenia rur, które nie są do siebie prostopadłe, powinno się stosować złącza stalowe
obrotowe z nakrętką sześciokątną lub kulistą. Do współosiowego łączenia rur należy stosować złącza
stalowe wzdłużne z nakrętką sześciokątną lub kulistą.
Do oparcia dolnych części stojaków powinny być stosowane podstawki oporowe, złożone z płytki stalowej
i przyspawanego trzpienia.
2. SPRZĘT
Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m
3. TRANSPORT
3Transport materiałów:
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
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-samochód dostawczy o ładowności 5 - 10 ton.
4. WYKONANIE ROBÓT
Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie
montażu i demontażu rusztowań.
Montaż rusztowań
Montaż rusztowania powinien być zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Montaż powinien
być przeprowadzony pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami budowlanomontażowymi. Są dwa rodzaje rusztowań: niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy poziomej siatce
konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowań przyściennych rozstaw stojaków w zależności od wielkości obciążenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono w tabeli. Dopuszcza się inny rozstaw podłużny i
poprzeczny stojaków w zależności t*d potrzeb budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego
rozstawu podłużnego podanego w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego :
1,05 dla rusztowań typu lekkiego,
1,35 dla rusztowań typu ciężkiego.
Dla rusztowań konstrukcyjnych rozstaw stojaków rusztowania
nie powinien przekraczać :
2,50 m w kierunku podłużnym,
2,00 m w kierunku poprzecznym;
Przy pionowej siatce rusztowania wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić 2,00 m,
licząc od wierzchu pomostu aż do wierzchu pomostu następnej kondygnacji.
Rozstaw stojaków w zależności od obciążenia rusztowania
Maksymalny rozstaw stojaków
w kierunkach:
podłużnym, m

poprzecznym, m

Lekki (100-150 kG/ma)

2,50

1,05-1,35

Ciężki (200-400 kG/m2)

2,00

1,35

Dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej niż 1,80 m.
Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podkłady prostopadle do ściany budowli w sposób
zapewniający docisk całą dolną płaszczyzną podkładu do powierzchni podłoża. Na podkładzie należy
ustawić podstawki oporowe. Podłoże gruntowe powinno mieć nośność > 1,0 kG/cm2.
Przy montażu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejność czynności powinna być następująca:
W pierwszej kondygnacji rusztowania należy na stojaki stosować rury o długości 3,6 i 5,4 m na zmianę
tak, aby na każdym podkładzie ustawić jedną rurę długości 3,6 m i jedną długości 5,4 m. Przy ustawianiu
następnego sąsiedniego stojaka należy układ rur odwrócić tak, aby rząd zewnętrznych stojaków zawierał
kolejno rury o długości 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy stojaków powinien wynosić :
— w kierunku podłużnym rusztowania 2,0 m,
— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.
Na podłużnice należy stosować rury długości 5,4 i 3,6 m. Podłużnice należy mocować do stojaków po ich
stronie wewnętrznej za pomocą złącz krzyżowych — bezpośrednio pod poprzecznicami.
Na poprzecznice powinny być stosowane rury o długości 1,8 m.
Mocuje się je do stojaków za pomocą złącz krzyżowych bez-;. pośrednio nad dłużycami. Poprzecznice
należy montować na wysokości 0,60-r-0,90 m licząc od podstawki oporowej do osi poprzecznicy.
Szerokość pomostu nie powinna być mniejsza niż 1 m. Pomosty robocze mogą być układane na całej
wysokości rusztowania lub na części wysokości, zależnie od ustaleń instrukcji dla danego typu
rusztowania lub dokumentacji technicznej. Każda konstrukcja rusztowania powinna mieć minimum dwa
pomosty robocze.
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Najwyższy pomost rusztowania nie może być usytuowany niżej niż 1,80 m, licząc od najwyższego
miejsca pracy do poziomu pomostu.
Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być zamknięte poręczami głównymi i pośrednimi z rur
mocowanych złączami krzyżowymi do stojaków. Pierwsza poręcz powinna być mocowana na wysokości
0,60 m, druga zaś na wysokości 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.
Mając na uwadze dopuszczalne obciążenie stojaków, należy przyjmować ułożenie pomostów na
rusztowaniu w następujących ilościach:
— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,
— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokości — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 40 m
wysokości — 6 kondygnacji rusztowania.
Montaż pozostałych kondygnacji rusztowania przeprowadza się podobnie jak pierwszej kondygnacji,
jednak z następującymi zmianami:
a) stojaki należy składać z rur o długości 5,4 m; w ostatniej (najwyższej) kondygnacji powinny być rury o
różnej długości, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposób, aby w rzędach była zapewniona ostateczna
jednakowa wysokość wszystkich stojaków,
b) podłużnice wyższej kondygnacji powinno się montować dopiero po zakończeniu montażu poręczy
kondygnacji bezpośrednio niżej położonej,
c) poprzecznice powinny być zakładane po umocowaniu podłużnie.
Rusztowania o wysokości przekraczającej 7,2 m wymagają stężeń z rur o długości 3,6 m. W
rusztowaniach niskich stosuje się stężenia tylko w płaszczyźnie pionowej — co piąte przęsło, tj. co 10 m.
W rusztowaniach wysokich stosuje się stężenie pionowe co drugie przęsło do połowy wysokości, a na
całej wysokości rusztowania — co czwarte przęsło. Stężenia poziome należy zakładać co 10 m licząc od
pierwszej kondygnacji nad terenem. Montaż stężeń należy rozpoczynać po zmontowaniu I i II kondygnacji
rusztowania oraz po dokładnym sprawdzeniu prawidłowego położenia wszystkich elementów rusztowania.
Przed rozpoczęciem montażu III kondygnacji rusztowania należy umocować I i II kondygnację do ścian
budowli. Rusztowania należy oprzeć o ścianę budowli przez dosunięcie poprzecznie do lica ściany lub do
stałych elementów konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania powinno być wykonane w sposób
uniemożliwiający oderwanie rusztowania od ściany budowli pod działaniem np. siły wiatru,
mimośrodowych obciążeń statycznych, obciążeń dynamicznych lub ew. nierównomiernego osiadania
rusztowania. Każde zakotwienie powinno wykazywać wytrzymałość na wyrywanie nie mniejszą niż 250
kG. Zakotwienie należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym odległość
między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie
przyścienne o długości mniejszej od 10 m traktować należy jako nietypowe, wymagające opracowania
projektu uwzględniającego odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotwienie.
Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpór okiennych można stosować w budynkach,
których mury są wykonane z cegły pełnej lub sitówki (klasy min. 75) i na zaprawie marki min. 30.
Piony komunikacyjne powinny być wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale złączone z nią
w trwały sposób. Odległość między pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m, a odległość
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od środka pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m.
Piony powinny być montowane jednocześnie ze wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne
powinny być wyposażone w:
- drabinki, których poręcze powinny wystawać o 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego,
- płyty warstwowe z poręczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia należy wykonywać
zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno być zabezpieczone instalacją odgromową .
Przebiegające w pobliżu montowanego lub demontowanego rusztowania napowietrzne linie
energetyczne powinny być wyłączone spod napięcia na okres prac montażowych.
Ustalono, że do montażu rusztowania najodpowiedniejszą ilościowo jest brygada
5-osób.
Demontaż rusztowań
Pierwszą czynnością jest ustalenie kolejności rozbiórki — przez kierownika robót z majstrem
nadzorującym pracę brygady.
W czasie rozbiórki na rusztowaniu i w jego pobliżu nie mogą przebywać pracownicy niezatrudnieni przy
rozbiórce.
Rusztowania stojakowe rozpoczyna się demontować od odejmowania poręczy bortnicy i krzyżulców
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najwyższego pomostu, a następnie rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie elementy
opuszcza się na linach przez krążki lub przez
przetaczanie.
Rozbiórkę rusztowań drabinowych rozpoczyna się od zdejmowania krzyżulców i poręczy,
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1 Odbiór rusztowań
Przed rozpoczęciem czynności związanych z odbiorem całości wykonanej konstrukcji rusztowania
powinny być najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiału użyte do konstrukcji. Materiały
powinny być sprawdzane na podstawie zaświadczeń z kontroli (atesty) stwierdzające zgodność
zastosowanych materiałów i części składowych z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania”. W
szczególności powinny być sprawdzone protokóły zakładu produkcyjnego odnośnie przeprowadzonych
badań wytrzymałościowych rur na rozciąganie i na zginanie oraz złączy na rozciąganie.
Odbiór całości rusztowania polega na stwierdzeniu prawidłowości montażu konstrukcji rusztowań i jego
wymiarów, prawidłowego stanu technicznego użytych elementów oraz zgodności z wymaganiami
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.
Rusztowanie może być przekazane do użytku po komisyjnym przyjęciu zmontowanego rusztowania na
podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy.
Na rusztowaniu należy powiesić tabliczkę znamionową określającą dopuszczalne obciążenia pomostów
roboczych.
5.2 Przegląd rusztowań
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom :
-codziennie przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,
-co 10 dni przez konserwatora rusztowania
-doraźnie przez komisję z udziałem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty użytkującego
rusztowanie.
Badania doraźna należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach
atmosferycznych, lub innych przyczyn grożących bezpieczeństwu wykonywania robót budowlanych,
bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na
rusztowaniu.
Wyniki z przeglądu należy wpisać do dziennika budowy.
5.3 Dopuszczalne odchyłki
Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram powinny nie przekraczać :
15 mm przy wysokości rusztowania poniżej 10 m,
25 mm przy wysokości rusztowania równej i powyżej 10 m.
Odchyłki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm.
Odchyłki od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być
większe niż +/- 50 mm.
6. OBMIAR ROBÓT
6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla rusztowań są metry kwadratowe za rusztowania powierzchni.
6.2. Zasada obmiaru
Szczegółowe zasady określa KNR 02-02 rozdział 16.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
7.1. Roboty przy rusztowaniu
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Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych,
zakup materiałów,
montaż, demontaż i przestawienie rusztowań,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
8. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-M-47900.00
Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary.
PN-M-47900.01
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i
badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900.02
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-M-47900.03
Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania.
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