SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SST-01-01-2007
Kody CPV
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki. Roboty ziemne. 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych.
45400000-1 - Roboty wykoĔczeniowe.
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej. 90000000-7 Usługi usuwania odpadów i nieczystoĞci.

REMONT WEWNĉTRZNY ZESPOŁU SZKÓŁ
im. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOLECHOWIE
UL. OBORNICKA 1, 62-005 OWIēSKA
- Budynek szkoły
1. CzĊĞü ogólna.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z remontem wewnĊtrznym Budynku Szkoły Zespołu Szkół im. Dezyderego
Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 62-005 OwiĔska.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objĊtych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynnoĞci umoĪliwiające i mające na celu
wykonanie :
1.3.1. demontaĪe i rozbiórki.
1.3.2. wymiana wykładzin i okładzin posadzek.
1.3.3. wymiana powłok malarskich oraz okładzin Ğcian.
1.3.4. wymiany i uzupełnienia parapetów, wymiana stolarki drzwiowej oraz wyposaĪenia stałego
(Ğlusarka, odbojniki itp.). IloĞci prac okreĞla szczegółowy przedmiar robót.
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.
Dla realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. konieczne są nastĊpujące prace towarzyszące: 1.4.1.
Wywóz gruzu i Ğmieci na wysypisko.
1.5. Informacje o terenie budowy.
Realizacja robót wymienionych w pkt.1.1. nie narusza interesów osób trzecich oraz nie wpływa
negatywnie na Ğrodowisko. Dla bezpiecznej realizacji robót Wykonawca winien sporządziü - Projekt
organizacji robót budowlanych.
1.6. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika ZamówieĔ.
1.6.1. Dla prac wymienionych w pkt.1.3.1 - CPV-45110000-1,
1.6.2. Dla prac wymienionych w pkt.1.3.2.- CPV-45400000-1 ,
1.6.3. Dla prac wymienionych w pkt.1.3.3.- CPV-45400000-1 ,
1.6.4. Dla prac wymienionych w pkt.1.3.4.- CPV-45420000-7 oraz CPV-45400000-1,
1.6.5. Dla prac wymienionych w pkt.1.4.1.- CPV-90000000-7.
1.7. OkreĞlenia podstawowe.
OkreĞlenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoĞü ich wykonania oraz zgodnoĞü z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
2. Materiały.
2.1. Wymagania ogólne.
Materiały stosowane do robót objĊtych niniejszą SST winny spełniaü nastĊpujące warunki:
• odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstĊpstw od projektu (w
przypadku odstĊpstw winny posiadaü równowaĪne parametry techniczne),
• są właĞciwie opakowane i oznakowane,

• mają deklaracjĊ zgodnoĞci, certyfikat zgodnoĞci ze zharmonizowaną normą europejską
wprowadzoną do zbioru norm polskich, z aprobatą techniczną i byü oznaczone znakowaniem CE,
• mają deklaracjĊ zgodnoĞci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta -w
przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeĔstwa,
• są transportowane i składowane zgodnie z wymaganiami producenta.
2.2. Stolarka drewniana.
StolarkĊ drewnianą projektuje siĊ typu PORTA o podwyĪszonej jakoĞci w okleinie bukowej, w
drzwiach sanitariatów zamontowaü kratki wentylacyjne, oĞcieĪnica regulowana + listwa ozdobna.
Generalnie stolarka drewniana winna spełniaü poniĪsze wymagania.
2.2.1. Drewno. Do produkcji elementów stolarki budowlanej powinny byü stosowane profile z drewna
klejonego (okleina dĊbowa), odpowiadające normom paĔstwowym. WilgotnoĞü bezwzglĊdna drewna
w stolarce budowlanej powinna zawieraü siĊ w granicach 10-16%.
2.2.2. Okucia budowlane.
• Okucia powinny odpowiadaü wymaganiom norm paĔstwowych, a w przypadku braku takich norm wymaganiom okreĞlonym w Ğwiadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposaĪone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
• Okucia stalowe powinny byü zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone naleĪy, przed ich zamocowaniem, pokryü minią ołowianą lub farbą ftalową,
chromianową przeciwrdzewną.
2.2.3. ĝrodki do impregnowania wyrobów stolarskich.
• Elementy stolarki budowlanej powinny byü zabezpieczone przed korozją biologiczną. NaleĪy
impregnowaü powierzchnie stykające siĊ ze Ğcianami oĞcieĪnic.
• Doboru Ğrodków impregnacyjnych naleĪy dokonaü zgodnie z wytycznymi stosowania Ğrodków
ochrony drewna podanymi w Ğwiadectwie ITB nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. - patrz pkt.2.7.
• ĝrodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawieraü składników
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieü pozytywną opiniĊ PaĔstwowe go Zakładu Higieny.
• ĝrodków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnĊtrznych
elementów stolarki budowlanej naraĪonych na bezpoĞrednie działanie czynników atmosferycznych nie naleĪy stosowaü do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia.
2.2.4. ĝrodki ochrony drewna.
Wymagania i badania wg normy PN-76/C-04906:2000. Do ochrony drewna przed grzybami, sinizną i
pleĞnieniem oraz przed działaniem ognia powinny byü stosowane wyłącznie Ğrodki dopuszczone do
stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989r.
2.2.5. Szklenie szybą pojedynczą bezpieczną.
2.3. Woda.
Wymagania i badania wg normy PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw stosowaü moĪna kaĪdą
wodĊ zdatną do picia, oraz wodĊ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uĪycie wód Ğciekowych, kanalizacyjnych oraz zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł.
2.4. Piasek.
Wymagania i badania wg normy PN-EN 13139:2003.
• Piasek powinien spełniaü wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególnoĞci: nie
zawieraü domieszek organicznych, mieü frakcje róĪnych wymiarów, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek Ğrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
• Do spodnich warstw tynku naleĪy stosowaü piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich Ğrednioziarnisty
• Do gładzi piasek powinien byü drobnoziarnisty i przechodziü całkowicie przez sito o przeĞwicie 0,5
mm.
2.5. Zaprawy do tynków.
• Marka i skład zaprawy powinny byü zgodne z wymaganiami normy paĔstwowej.
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byü wykonywane mechanicznie.
• ZaprawĊ naleĪy przygotowaü w takiej iloĞci, aby mogła byü wbudowana moĪliwie wczeĞnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
• Do zapraw tynkarskich naleĪy stosowaü piasek rzeczny lub kopalniany.
• Do zapraw cementowo-wapiennych naleĪy stosowaü cement portlandzki z dodatkiem ĪuĪla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Īe temperatura otoczenia w ciągu 7
dni od chwili zuĪycia zaprawy nie bĊdzie niĪsza niĪ +5^.

• Do zapraw cementowo-wapiennych naleĪy stosowaü wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyü jednolitą i
jednobarwną masĊ, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeĔ obcych. Skład objĊtoĞciowy
zapraw naleĪy dobieraü doĞwiadczalnie, w zaleĪnoĞci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
2.6. Płytki Ğcienne i posadzkowe.
• Barwa wg wzorca producenta.
• NasiąkliwoĞü, wytrzymałoĞü na zginanie oraz odpornoĞü szkliwa na pĊkniĊcia włoskowate winny
odpowiadaü wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996; PN-EN 176:1996; PN-EN
177:1997; PN-EN 178:1998; PN-ISO 13006:2001 lub wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych.
• StopieĔ białoĞci przy filtrze niebieskim (dla płytek białych) - nie mniej niĪ 80%.
2.7. Kleje, fugi i szpachle uszczelniające.
• Kompozycje klejące muszą odpowiadaü wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych.
• Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadaü wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,
• W pomieszczeniach wilgotnych naleĪy zastosowaü dwuskładnikową, uelastycznioną zaprawĊ
uszczelniającą AQUAFIN-2K firmy Schomburg.
2.8. Malarskie materiały.
2.8.1. Do malowania Ğcian zamiennie za lamperiĊ olejną.
DIALCOLOR - wielokolorowa farba dekoracyjna do wnĊtrz na bazie Īywic akrylowych, odporna na
8000 cykli testu zmywalnoĞci ASTM, nakładana pistoletem natryskowym niskociĞnieniowym. Aprobata
techniczna ITB nr AT-15-4788/2001 lub nowsza.
2.8.2. Do malowania Sali Gimnastycznej.
STELATEX - satynowa farba do Ğcian wewnĊtrznych i zewnĊtrznych na bazie kopolimerowej emulsji
typu drobnej dyspersji. Farba STELATEX dziĊki
mikroporowatoĞci umoĪliwia oddychanie powłok zewnĊtrznych jednoczeĞnie nie przepuszcza
skraplającej siĊ wody i posiada wyjątkowa odpornoĞü na wodorotlenki metali alkalicznych na
odbarwienia, a wiec doskonale nadaje siĊ do malowania Ğcian poddawanych czĊstym zabrudzeniom.
Farba ta nadaje wszystkim powierzchniom Ğciennym gładkoĞü, delikatnoĞü i piĊkny aksamitny wygląd,
a dziĊki komputerowemu systemowi barwienia Trimix, kolor farby moĪna dostosowaü do
indywidualnych upodobaĔ klientów oraz stylu i charakteru konkretnego wnĊtrza.
STELATEX Jest to produkt mało wraĪliwy na zabrudzenia i łatwy w utrzymaniu czystoĞci. STELATEX
łatwo siĊ nakłada, nie posiada praktycznie zapachu i szybko schnie, co ogranicza do minimum
wyłączenie pomieszczenia z uĪytkowania.
2.8.3. Pozostałe materiały malarskie - w przypadku koniecznoĞci ich zastosowania.
• Farby niezaleĪnie od ich rodzaju powinny odpowiadaü wymaganiom norm paĔstwowych lub
Ğwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
• Wyroby chlorokauczukowe:
. Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania, wydajnoĞü - 6-10 nr/dm3, max. czas schniĊcia 24 h
. Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna,
wydajnoĞü -15-16 nr/dm3, max. czas schniĊcia - 8 h.
. Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania - biały do wygładzania podkładu pod
powłoki chlorokauczukowe,
o RozcieĔczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania - do
rozcieĔczania wyrobów chlorokauczukowych.
• Wyroby epoksydowe:
. Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
. wydajnoĞü - 6-10 m2/dm3, max. czas schniĊcia - 24 h.
. Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97
. wydajnoĞü - 4,5-5 m2/dm3, czas schniĊcia - 24 h.
. Emalia epoksydowa chemoodporna, biała wydajnoĞü - 5-6 m2/dm3, max. czas
schniĊcia -24 h. o Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara wydajnoĞü - 6-8 m2/dm3, czas
schniĊcia 24 h. o Lakier bitumiczno-epoksydowy, wydajnoĞü -1,2-1,5 m2/dm3,czas schniĊcia -12 h.
• Farby olejne i ftalowe:
. Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002, wydajnoĞü -6-8 m2/dm3,
czas schniĊcia -12 h,

o Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81 901 /2002,wydajnoĞü - 610 m2/dm3.
• Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb:
o lepkoĞü umowna: min. 60,
o gĊstoĞü: max. 1,6 g/cm3,
o zawartoĞü substancji lotnych w% masy max. 45%,
o roztarcie pigmentów: max. 90 m,
o czas schniĊcia powłoki w temp. 2CC i wilgotno Ğci wzglĊdnej powietrza 65% do
osiągniĊcia 5 stopnia wyschniĊcia - max. 2 godz. Wymagania dla powłok:
o wygląd zewnĊtrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeĔ i zacieków,
o gruboĞü -100-120 urn
o przyczepnoĞü do podłoĪa -l stopieĔ,
o elastycznoĞü - zgiĊta powłoka na sworzniu o Ğrednicy 3 mm nie wykazuje pĊkniĊü lub
odstawania od podłoĪa, o twardoĞü wzglĊdna - min. 0,1, o odpornoĞü na uderzenia - masa 0,5 kg
spadająca z wysokoĞci 1,0 m nie powinna
powodowaü uszkodzenia powłoki
o odpornoĞü na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moĪe wystĊpowaü
spĊcherzenie powłoki.
Farby powinny byü pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bĊbny lekkie lub wiaderka stoĪkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5V,. • Pozostałe Ğrodki
gruntujące.
o Przy malowaniu Ğcian farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie
zaleca siĊ gruntowania, o ile Ğwiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje
inaczej, na chłonnych podłoĪach naleĪy stosowaü do gruntowania farbĊ emulsyjną rozcieĔczoną wodą
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje siĊ wykonanie powłoki malarskiej, o
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleĪy zagruntowaü
rozcieĔczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). o Mydło szare, stosowane do
gruntowania podłoĪa w celu zmniejszenia jego o wsiąkliwoĞci powinno byü stosowane w postaci
roztworu wodnego 3-5%.
2.9. Materiały do suchej zabudowy.
2.9.1 Płyta gipsowo-kartonowa.
Płyta gipsowo-kartonowa (g-k) składa siĊ z warstwy związanego, modyfikowanego gipsu budowlanego
, obłoĪonego specjalnym kartonem na obu zewnĊtrznych płaszczyznach oraz na krawĊdziach
bocznych. Niniejsza SST przewiduje zastosowanie nastĊpujących płyt g-k: o GKB - płyta zwykła 9,5
mm na sufity, o GKBI - płyta wodoodporna 12,5 mm na Ğcianki działowe.
2.9.2. Kształtowniki stalowe do budowy Ğcianek działowych.
Kształtowniki stalowe są podstawowym elementem do budowy konstrukcji wsporczej dla płyt g-k.
Kształtowniki są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm.
Niniejsza SST przewiduje zastosowanie nastĊpujących kształtowników stalowych:
o U-75 - na Ğcianki,
o C-75 - na Ğcianki,
o U-75-wzmacniajacy - dla mocowania oĞcieĪnic drewnianych,
o Kątowniki mocujące,
2.9.3. Kształtowniki stalowe do budowy sufitów podwieszonych.
Kształtowniki stalowe są podstawowym elementem do budowy konstrukcji rusztów dla sufitów
podwieszonych . Kształtowniki są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm. Niniejsza SST
przewiduje zastosowanie nastĊpujących kształtowników stalowych do budowy rusztów sufitów
podwieszonych:
o Profil główny 60/27,
o Profil przyĞcienny 28/27,
o Łącznik wzdłuĪny lw 60/110,
o Łącznik krzyĪowy lk 60/60,
o Wieszak 60/100 z elementem rozprĊĪnym samozaciskającym siĊ na prĊcie mocującym,
o Drut mocujący do wieszaków.
o Elementy systemów sufitów podwieszanych OWAcoustic lub Rockfon.
2.9.4. Łączniki do mocowania szkieletów Ğcian i rusztów sufitów.

Niniejsza SST przewiduje zastosowanie nastĊpujących łączniki do mocowania szkieletów Ğcian i
rusztów sufitów:
o ĝruby zamkowe M8 - do mocowania profili wzmocnionych,
o kołek rozporowy do betonu 6/40; 6/60; 6/120,
o WkrĊty typu 3,5x9,5 mm ("pchełki"), samonawiercające, z łbem płaskim, do skrĊcania
elementów stalowych o gruboĞci max.2,25 mm, o WkrĊty typu 3,5x25 mm samogwintujące , z łbem
kielichowym do mocowania płyt g-k do profili
stalowych, o Łączniki typu ES 60/70 i ES 60/120.
2.9.5. Materiały wykoĔczeniowe.
Materiałami wykoĔczeniowymi są : gips szpachlowy, taĞmy spoinowe, naroĪniki ochronne oraz
materiały izolacyjne- płyty z wełny mineralnej o gĊstoĞci do 80 kg/m3.
W sufitach podwieszonych typu OWA wypełnienie stanowią płytki 60x60 cm wykonane z prasowanej
wełny mineralnej. Zalecane wypełnienie płytkami Hormony- białe.
2.10. System ochrony betonu PCC.
Parapety projektuje siĊ poddaü renowacji przy zastosowaniu systemu renowacji elementów
betonowych PCC z wykonaniem ostatniej warstwy w kolorze uzgodnionym z UĪytkownikiem. Zalecana
kolorystyka to RAL9010. Zalecane systemy to Schomburg Asocret-PCC, Sopro Repadur, Sto-Cretec
itp.
2.11. WyposaĪenie.
Projektowane wyposaĪenie to przede wszystkim:
• listwy odbojowe na Ğcianach i filarkach okiennych Sal Lekcyjnych oraz Sali Konsumpcyjnej
wykonaü z płyty wiórowej laminowanej okleiną bukową i wykoĔczonej obrzeĪem PCV, mocowanie
kołkami Hilti w iloĞci 2 szt/1mb,
• Odbojniki do drzwi powinny byü zamontowane przy kaĪdych drzwiach.
2.13. Posadzki.
Posadzki projektuje siĊ wymieniü przy zastosowaniu nastĊpujących materiałów :
• Wykładzina PCV klasy TARKETT-GRANIT w kolorze pastelowym zgrzewana z wywiniĊciem na
Ğciany tworzącym cokolik wysokoĞci 10 cm;
• Płytki gress w pomieszczeniach piwnicy oraz pomieszczeniach sanitarnych,
3. SprzĊt.
Roboty moĪna wykonywaü rĊcznie lub przy uĪyciu dowolnego typu elektronarzĊdzi.
3.1. SprzĊt podstawowy.
Do wykonania robót bĊdących przedmiotem niniejszej SST stosowaü nastĊpujący, sprawny
technicznie sprzĊt:
• elektronarzĊdzia mechaniczne,
• agregat tynkarski 3 m3/h,
• wyposaĪenie do ciĊcia, klejenia, układania płytek ceramicznych, „gresu", PCV, wykładzin
tekstylnych, parkietu,
• sprzĊt murarski do wyrównywania, szlifowania, malowania i tapetowania Ğcian,
• spawarka elektryczna wirująca 300 A,
• noĪyce do prĊtów (giĊtarka, proĞciarka),
• betoniarka wolnospadowa elektryczna,
• materiały montaĪowe systemowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, łączniki gwoĨdzie
budowlane),
• rusztowanie rurowe i kolumnowe.
3.2. Obowiązki Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do uĪywania jedynie takiego sprzĊtu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakoĞü i Ğrodowisko wykonywanych robót. SprzĊt uĪywany do realizacji
robót powinien byü zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robót. Wykonawca
dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzĊtu do uĪytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
4. Transport.

Materiały i elementy mogą byü przewoĪone dowolnymi Ğrodkami transportu. Podczas transportu
materiały i elementy powinny byü zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą statecznoĞci
4.1. Podstawowy sprzĊt transportowy.
Do transportu materiałów, sprzĊtu budowlanego, urządzeĔ stosowaü nastĊpujące, sprawne
technicznie Ğrodki transportu:
• samochód ciĊĪarowy skrzyniowy 1CK15 Mg,
• Īuraw okienny przenoĞny 0,15t,
• samochód dostawczy 0,9Mg.
4.2. Obowiązki Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich Ğrodków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakoĞü robót i właĞciwoĞci przewoĪonych towarów. ĝrodki transportu winny byü
zgodne z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robót. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszą spełniaü wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego)
tak pod wzglĊdem formalnym jak i rzeczowym.
5. Wykonanie robót.
5.1. Rozbiórki.
Roboty rozbiórkowe naleĪy prowadziü zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r - w sprawie bezpieczeĔstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
W zakres prac rozbiórkowych wchodzi : demontaĪ okładzin Ğciennych i tynków, w niezbĊdnym
zakresie demontaĪ instalacji wod.kan., w niezbĊdnym zakresie demontaĪ instalacji elektrycznej,
czĊĞciowy demontaĪ Ğcianek wewnĊtrznych działowych .
5.2. Instalacja wod.-kan.
Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne naleĪy wykonaü zgodnie z odrĊbnym opracowaniem.
5.3. Instalacja elektryczna.
Instalacje elektryczne zgodnie z odrĊbnym opracowaniem.
5.4. Przygotowanie podłoĪy pod tynki.
Tynki odparzone i łuszczące siĊ naleĪy wymieniü na nowe.
BezpoĞrednio przed tynkowaniem podłoĪe naleĪy oczyĞciü z kurzu szczotkami oraz usunąü plamy z
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moĪna usunąü przez zmycie 10% roztworem
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchniĊ podłoĪa naleĪy zwilĪyü wodą. Lamperie olejne naleĪy ługowaü lub
opaliü lampą benzynową.
5.5. Wykonywania tynków trójwarstwowych.
Tynk trójwarstwowy powinien byü wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnĊtrznych
naleĪy wykonaü według pasów i listew kierunkowych.
GładĨ naleĪy nanosiü po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna byü mocno dociskana do warstwy narzutu.
NaleĪy stosowaü zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie naraĪonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, - w tynkach naraĪonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnĊtrznych o stosunku

1:1:2.
5.6. MontaĪ Ğcianek z płyt gipsowo-kartonowych na profilach stalowych. Elementami konstrukcyjnymi
są profile z blachy stalowej ocynkowanej o kształtach "U-75" (przyĞcienny), mocowane dyblami
rozporowymi do podłogi i sufitu. Podobnie mocuje siĊ skrajne profile o kształcie "C75" do Ğcian
istniejących. Pod profile "U" i skrajne "C" podkłada siĊ taĞmĊ uszczelniającą ze spienionego pe której
zadaniem jest akustyczne uszczelnienia połączenia .
Pozostałe profile "C"- słupki rozstawia siĊ pionowo w profilu "U" przy kryciu płytą g-k jednowarstwowo,
maksymalnie co 40 cm. Płyty g-k mocowane są pionowo, a ich podłuĪne krawĊdzie powinny siĊ
stykaü na profilach "C". PrzestrzeĔ miĊdzy kształtownikami winna zostaü wypełniona wełną mineralną.
Styki płyt wzmacnia siĊ taĞmą spoinową i gipsuje gipsem szpachlowym
5.7. Roboty malarskie.

5.7.1. Do malowanie Ğcian farbą DIALCOLOR uĪywaü sprzĊtu do niskociĞnieniowego malowania
natryskowego, pistolet z dyszą o Ğrednicy 2,5 mm, ciĞnienie na zbiorniku od 1,5 do 2,5 barów.
PodłoĪe winno byü czyste, suche odtłuszczone, matowe przemalowane farbą gruntującą DIALPRIM,
INTERFIX+STELPRIM. Temperatura powietrza i podłoĪa min.12°C, wilgotno Ğü wzglĊdna mniejsza niĪ
75%. Gruntowanie i dwukrotne malowanie Ğcian i sufitów moĪna wykonaü po:
Ŷ całkowitym ukoĔczeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaĪu armatury i urządzeĔ
sanitarnych),
Ŷ całkowitym ukoĔczeniu robót elektrycznych,
Ŷ całkowitym ułoĪeniu posadzek,
Ŷ usuniĊciu usterek na stropach i tynkach.
5.7.2. Przygotowanie podłoĪy.
PodłoĪe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny byü, naprawione przez wypełnienie
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny byü oczyszczone z kurzu i brudu,
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleĪy odbiü, a rysy poszerzyü i ponownie
wypełniü zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny byü oczyszczone,
odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby
podkładowej.
5.7.3. Gruntowanie pod malowanie innych podłoĪy niĪ Ğciany.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaü pokostem. Przy malowaniu
farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje siĊ odpowiednie farby podkładowe. Przy
malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa siĊ gruntoszpachlówką epoksydową.
5.7.4. Wykonywania powłok malarskich.
Technologia wykonywania powłok malarskich winna byü zgodna z zaleceniami producenta
materiałów malarskich.
Powłoki powinny dawaü aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna byü jednolita,
bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeĔ, smug, plam i Ğladów pĊdzla.
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieü barwĊ jednolitą zgodną ze wzorcem,
bez smug, zacieków, uszkodzeĔ, zmarszczeĔ, pĊcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny
mieü jednolity połysk.
5.8. Okładziny Ğcian z płytek szkliwionych.
5.8.1.PodłoĪa pod okładzinĊ
PodłoĪem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą byü Ğciany
betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo-kartonowe. Przed
przystąpieniem do robót okładzinowych naleĪy sprawdziü prawidłowoĞü przygotowania podłoĪa.
PodłoĪe betonowe powinno byü czyste, odpylone, pozbawione resztek Ğrodków antyadhezyjnych i
starych powłok, bez raków, pĊkniĊü i ubytków.
Połączenia i spoiny miĊdzy elementami prefabrykowanymi powinny byü płaskie i równe. W przypadku
wystĊpowania małych nierównoĞci naleĪy je zeszlifowaü, a wiĊksze uskoki i ubytki wyrównaü zaprawą
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku Ğcian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien byü dwuwarstwowy (obrzutka +
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cement owo-wapiennej marki M4-M7.
W przypadku okładzin wewnĊtrznych Ğciana z elementów drobnowymiarowych moĪe byü otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W zakresie wykonania krawĊdzi i powierzchni
powinien on spełniaü nastĊpujące wymagania:
o powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze
starych powłok malarskich,
o odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawĊdzi od linii prostej, mierzone
łatą kontrolną o długoĞci 2 m, nie moĪe przekraczaü 3 mm przy liczbie odchyłek nie wiĊkszej niĪ 3 na
długoĞci łaty, o odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moĪe byü wiĊksze
niĪ 4 mm na wysokoĞci kondygnacji, o odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moĪe byü
wiĊksze niĪ
2 mm na l m.

Ewentualne ubytki i nierównoĞci naleĪy naprawiü zaprawą cementową lub specjalnymi masami
naprawczymi. Nie dopuszcza siĊ wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejących, na podłoĪach: pokrytych starymi powłokami malarskimi, z zaprawy cementowej,
cementowo-wapiennej marki niĪszej niĪ M4, z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich

wykonanych.
5.8.2.Wykonanie okładziny
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem naleĪy posegregowaü według wymiarów, gatunków i odcieni.
NastĊpnie naleĪy wyznaczyü na Ğcianie UniĊ poziomą, od której układane bĊdą płytki (moĪe to byü
linia wyznaczona przez cokół posadzki) oraz przygotowaü kompozycjĊ klejącą zgodnie z instrukcją
producenta. KompozycjĊ klejącą trzeba rozprowadziü pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około
50°. Kompozycja powinna by ü nałoĪona równomiernie i pokrywaü całą powierzchniĊ Ğciany.
Powierzchnia z nałoĪoną warstwą kompozycji kiejącej powinna pozwoliü na wykonanie okładziny w
ciągu około 15 minut.
Po nałoĪeniu kompozycji kiejącej układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej
A
na Ğcianie linii. Nakładając płytkĊ, trzeba ją lekko przesunąü po Ğcianie (ok. 1- 2 cm), ustawiü w
A
Īądanej pozycji i docisnąü tak, aby warstwa kleju pod płytką miała gruboĞü 4 -6 mm. PrzesuniĊcie nie
moĪe powodowaü zgarniania kompozycji kiejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania
oczekiwanej szerokoĞci spoiny naleĪy stosowaü wkładki dystansowe.
Po wykonaniu fragmentu okładziny naleĪy usunąü nadmiar kompozycji kiejącej ze spoin miĊdzy
płytkami. Po związaniu zaprawy klejami naleĪy usunąü wkładki dystansowe i wypełniü spoiny zaprawą
do fugowania.
5.9. Stolarka drzwiowa..
StolarkĊ drzwiową montowaü zgodnie z zaleceniami producentów oraz wg poniĪszych informacji.
5.9.1. Przygotowanie oĞcieĪy dla mocowania stolarki.
Przed osadzeniem stolarki naleĪy sprawdziü dokładnoĞü wykonania oĞcieĪa, do którego ma przylegaü
oĞcieĪnica. W przypadku wystĊpujących wad w wykonaniu oĞcieĪa lub zabrudzenia powierzchni
oĞcieĪa, oĞcieĪe naleĪy naprawiü i oczyĞciü.
StolarkĊ drzwiową naleĪy zamocowaü w punktach rozmieszczonych w oĞcieĪu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli poniĪej.
Wymiary zewnĊtrzne (cm)
Liczba
Rozmieszczenie punktów
punktów
zamocowaĔ
zamocowaĔ
wysokoĞü
szerokoĞü
w nad p róĪu i
na stojaka
Do 150

PowyĪej 150

do 150
150ĩ200
powyĪej 200
do 150
150+200
powyĪej 200

4
6
8
6
8
100

nie mocuje siĊ
po 2
po 3
nie mocuje siĊ
po 1
po 2

po 2
po 2
po 2
po 3
po 3
po 3

Skrzydła drzwiowe, oĞcieĪnice powinny mieü usuniĊte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pĊkniĊcia, wyrwy.
5.9.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
• W sprawdzone i przygotowane oĞcieĪe naleĪy wstawiü stolarkĊ na podkładkach lub listwach.
Elementy kotwiące osadziü w oĞcieĪach.
• Uszczelnienie oĞcieĪy naleĪy wykonaü pianką montaĪową, a szczelinĊ przykryü listwą.
• Ustawienie drzwi naleĪy sprawdziü w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno byü mniejsze od l mm na l m wysokoĞci drzwi, nie wiĊcej niĪ 3 mm. RóĪnice wymiarów po
przekątnych nie powinny byü wiĊksze od:
• 2 mm przy długoĞci przekątnej do l m,
• 3 mm przy długoĞci przekątnej do 2 m,
• 4 mm przy długoĞci przekątnej powyĪej 2 m.
• Zamocowane drzwi naleĪy uszczelniü pod wzglĊdem akustycznym przez wypełnienie szczeliny
miĊdzy oscieĪem a oĞcieĪnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu

Ğwiadectwem ITB. Zabrania siĊ uĪywaü do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
• Osadzone drzwi po zmontowaniu naleĪy dokładnie zamknąü.
• Po stwardnieniu materiału uszczelniającego naleĪy wyjąü kliny i wyregulowaü stolarkĊ pod
wzglĊdem działania zamka itp.
5.10. Sufity podwieszane w systemie płyt gipsowo-kartonowych oraz typu OWAcoustic.
5.10.1. Sufity STG.
MontaĪ sufitu podwieszonego na podwójnym stelaĪu stalowym rozpoczyna siĊ od konstrukcji rusztu,
która jest zbudowana z profili głównych 60/27, w dwóch warstwach . Pierwsza warstwa (główna)
podwieszona jest do rodzimego stropu przy pomocy wieszaków typu w60/100 na drucie mocującym w
rozstawie maksymalnie co 125 cm i oparta na półce górnej profili przyĞciennych 28/27,
zamocowanych wokół okalających Ğcian na poziomie przyszłego stropu podwieszonego. Profile
przyĞcienne naleĪy zamocowaü kołkami rozporowymi do okalających Ğcian maksymalnie w rozstawie
co 50 cm. Druga warstwa profili głównych 60/27 (noĞna) podwieszona jest do pierwszej warstwy za
pomocą łączników krzyĪowych lk60/60 w rozstawie maksymalnie 42 cm i wsuniĊta w profil
przyĞcienny 28/27. Do tak przygotowanego rusztu przykrĊca siĊ płyty GKB 9,5 mm.
5.10.2. Sufity typu OWAcoustic.
MontaĪ sufitu naleĪy wykonaü zgodnie z zaleceniami producenta.
5.11. Posadzki (wykładziny).
Dla ułoĪenia posadzek z wykładziny PCV lub płytek GRES naleĪy wykonaü demontaĪ istniejącej
posadzki, wykonaü frezowanie lastrico dla zdjĊcia wierzchniej warstwy nasączonej pastami do podłóg
odkurzyü a nastĊpnie zagruntowaü podłoĪe.
5.11.1. PodłoĪa pod posadzki (wykładziny).
PodłoĪe pod wykładziny ceramiczne moĪe stanowiü beton lub zaprawa cementowa.
W naszym przypadku w wiĊkszoĞci bĊdzie to frezowane lastrico. Na takim podkładzie naleĪy wykonaü
wylewkĊ samopoziomującą.
Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieü wymiary nie wiĊksze niĪ 5 x 6 m. Dylatacje
powinny byü wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów maszyn, słupów
konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami wykładzin.
5.11.2. Wykonanie posadzek (wykładzin) z płytek.
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem naleĪy posegregowaü według wymiarów, gatunków i odcieni
oraz wyznaczyü liniĊ, od której układane bĊdą płytki.
NastĊpnie przygotowuje siĊ kompozycjĊ klejącą zgodnie z instrukcją producenta. NaleĪy rozprowadziü
ją po podłoĪu pacą ząbkowaną, ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja powinna by ü nałoĪona
równomiernie i pokrywaü całą powierzchniĊ podłoĪa. Powierzchnia z nałoĪoną warstwą kompozycji
klejącej powinna pozwoliü na wykonanie wykładzin w ciągu 10 minut.
Po nałoĪeniu kompozycji klejącej płytki układa siĊ od wyznaczonej linii. Nakładając płytkĊ, naleĪy ją
lekko przesunąü po podłoĪu (ok. 1 + 2 cm), ustawiü w Īądanej pozycji i docisnąü tak, aby warstwa
kleju pod płytką miała gruboĞü 6-5-8 mm. PrzesuniĊcie nie moĪe powodowaü zgarniania kompozycji
klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokoĞci spoiny naleĪy
stosowaü wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykładziny naleĪy usunąü nadmiar
kompozycji klejącej ze spoin miĊdzy płytkami.
Zaleca siĊ, aby szerokoĞü spoiny wynosiła przy płytkach o długoĞci boku:
• do 100 mm
około 2 mm,
• od 100 mm do 200 mm
około 3 mm,
• od 200 mm do 600 mm
około 4 mm,
• powyĪej 600 mm
około 5 do 20 mm.
Po związaniu kleju naleĪy usunąü wkładki dystansowe i wypełniü spoiny zaprawą do fugowania na
menisk wklĊsły. W wykładzinie naleĪy wykonaü dylatacje w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny
dylatacyjne wypełniü masą dylatacyjną lub zastosowaü specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki
dylatacyjne powinny mieü aktualną aprobatĊ techniczną.
5.11.3. Wykonanie posadzek z wykładziny PCV. Wymagania podstawowe

Posadzki z wykładzin PCV powinny byü wykonywane zgodnie z projektem, który powinien okreĞlaü
konstrukcjĊ podłogi, rodzaj wykładziny, wykoĔczenie posadzki przy Ğcianach, a takĪe sposób
wykoĔczenia spoin.
Posadzki z wykładzin PCV mogą byü stosowane w suchych pomieszczeniach w budynkach
uĪytecznoĞci publicznej lub mieszkalnych.
Przygotowanie podłoĪa
PodłoĪe powinno byü gładkie, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeĔ i przygotowane
zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. PodłoĪa z płyt wiórowych naleĪy kłaĞü zgodnie z
zaleceniami producenta.
WilgotnoĞü podłoĪa nie moĪe byü wiĊksza niĪ 3 % - dla podłoĪa cementowego, 1,5 % - dla podłoĪa
anhydrytowego i gipsowego oraz 9 % dla podłoĪa z płyt wiórowych. WilgotnoĞü podłoĪa powinna byü
zbadana bezpoĞrednio przed rozpoczĊciem układania wykładzin PCV.
Do wygładzania powierzchni podłoĪa wykazującego usterki naleĪy stosowaü masy wyrównujące
zapewniające naleĪytą przyczepnoĞü do podłoĪa, krótki czas wysychania i twardnienia oraz nie
powodujące obniĪenia właĞciwoĞci wytrzymałoĞciowych podłoĪa. GruboĞü warstwy wygładzającej
powinna wynosiü 2-3 mm. Do przygotowania podłoĪa naleĪy uĪywaü tylko mas wodoodpornych.
Przed przystąpieniem do układania wykładzin PCV podłoĪe powinno byü dokładnie oczyszczone i
odkurzone. Podkład anhydrytowy oraz gipsowy naleĪy 24 godz. przed przyklejeniem wykładziny
zagruntowaü odpowiednim Ğrodkiem gruntującym. Podkład cementowy wymaga zagruntowania, jeĪeli
wykazuje Ğlady pyłu. Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni powinny charakteryzowaü siĊ
krótkim czasem wsiąkania i schniĊcia oraz powinny byü niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia oraz
innych materiałów podłogowych. PodłoĪe przygotowane pod cokoły powinno zachodziü na Ğciany do
wysokoĞci ok.10 cm.
W celu uzyskana najlepszego rezultatu naleĪy sfazowaü przy pomocy szpachli wodoodpornej skok
pomiĊdzy cokolikiem a Ğcianą, tak aby otrzymaü płynne przejĞcie.
W przypadku podłoĪy szczelnych, zabezpieczonych przed wilgocią lub nie absorpcyjnych, wykładzinĊ
moĪna kłaĞü dopiero, gdy rozprowadzony klej osiągnie ciągliwą konsystencjĊ. Zaleca siĊ takie
dopasowanie wykładziny, by złącza arkuszy znalazły siĊ w odległoĞci nie mniejszej niĪ 0,5m od
najbliĪszego otworu Ğciekowego.
Przygotowanie materiału i instalacji.
Do wykonywania posadzek z wykładzin PCV powinny byü dobierane materiały (wykładziny, kleje,
masy wyrównujące, Ğrodki gruntujące itp.) odpowiadające normom paĔstwowym lub Ğwiadectwom ich
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Do wykonania posadzek w pomieszczeniach uĪytecznoĞci publicznej naleĪy stosowaü wykładziny o
gruboĞci, co najmniej 2 mm, a w pomieszczeniach mieszkalnych o gruboĞci nie mniejszej niĪ 1,6 mm.
Do przyklejania wykładzin PCV naleĪy stosowaü kleje zalecane przez producenta okreĞlonej
wykładziny. Powinny one zapewniaü trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podłoĪem oraz nie
powinny oddziaływaü szkodliwie na podłoĪe i wykładzinĊ.
Do spawania wykładzin PCV naleĪy stosowaü sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze
dostosowanym do koloru spawanej wykładziny, jeĪeli projekt nie przewiduje inaczej; Ğrednica sznuru
spawalniczego powinna wynosiü 4-5 mm.
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje siĊ posadzki nie powinna byü niĪsza
niĪ 18° C i powinna by ü zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie
ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny podłogowe PCV i kleje, naleĪy dostarczyü do
pomieszczeĔ, w których bĊdą stosowane, co najmniej 24 godz. przed układaniem.
Przed instalacją naleĪy wybraü rolki wykładziny wg numerów fabrycznych. NaleĪy zachowaü etykiety
fabryczne wszystkich rolek, aĪ do chwili zakoĔczenia instalacji. W miarĊ moĪliwoĞci rolki naleĪy
przewijaü przed instalacją. NaleĪy je przechowywaü w pozycji pionowej. Ewentualne wady towaru
naleĪy zgłaszaü u dystrybutora. Zgłoszenie powinno zawieraü kody barw i numer rolki, które są
umieszczone na etykiecie rolki.
Instalacja
Wykładzina PCV powinna byü na 24 ha. przed przyklejeniem rozwiniĊta z rulonu, pociĊta na arkusze
odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luĨno ułoĪona na podłoĪu tak, aby arkusze tworzyły
zakłady szerokoĞci 2-3 cm. Arkusze, które po tym czasie nie przylegają dokładnie do podłoĪa i
wykazują deformacjĊ (sfalowanie, pĊcherze itp.), nie mogą byü przyklejane i powinny byü przekazane
do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe.
Przed instalacją wykładzina powinna przyjąü temperaturĊ pomieszczenia (nie niĪszą niĪ 18° C).
Dopiero wtedy naleĪy przyciąü arkusze wykładziny. W miarĊ moĪliwoĞci naleĪy rozłoĪyü je na płaskim

podłoĪu, by materiał pozbył siĊ naprĊĪeĔ i przyjął temperaturĊ pomieszczenia. Jest to szczególnie
istotne w przypadku dłuĪszych arkuszy.
Do przyklejania wykładzin PCV naleĪy stosowaü kleje zalecane przez producenta okreĞlonej
wykładziny i w instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju osakrylowego) powinny
byü nanoszone na podkład równomierną warstwą, przy uĪyciu packi ząbkowanej. Kleje
rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu kleju Pronikol) naleĪy nanosiü na podłoĪe i spód wykładziny za
pomocą packi gładkiej. Powinny one zapewniaü trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podłoĪem
oraz nie powinny oddziaływaü szkodliwie na podłoĪe i wykładzinĊ.
Wykładziny PCV powinny byü przyklejone do podłoĪa całą powierzchnią, zapewniając posadzce
mocne i trwałe związanie z podłoĪem. Nie dopuszcza siĊ wystĊpowania na powierzchni posadzki
miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pĊcherzy, odstających brzegów arkuszy PCV itp. Wszelkie
zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki naleĪy niezwłocznie usunąü.
Arkusze wykładziny naleĪy ułoĪyü szczelnie; dopuszczalna szerokoĞü spoin nie powinna byü wiĊksza
niĪ 0,5 mm. Powierzchnia posadzki z wykładziny PCV powinna byü równa i pozioma. Dopuszczalne
nierównoĞci badane przez przyłoĪenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny
byü wiĊksze niĪ 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie
powinno byü wiĊksze niĪ 2 mm/ 1mm i 5 mm na całej długoĞci lub szerokoĞci pomieszczenia.
Aby uniknąü ewentualnych róĪnic w odcieniach na krawĊdziach sąsiadujących ze sobą arkuszy
wykładzin, arkusze naleĪy odwracaü tak, by po zamontowaniu wykładziny prawe brzegi fabryczne
sąsiadowały z prawymi, a lewe z lewymi. W pomieszczeniach naraĪonych w czasie eksploatacji na
zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki miĊdzy
arkuszami wykładzin PCV powinny byü spawane. Spawanie spoin jest równieĪ wymagane w
przypadku posadzek z wykładzin PCV antyelektrostatycznych. Spoiny spawne nie powinny
wykazywaü ubytków, miejscowych zmian barwy i uszkodzeĔ wykładziny w obrĊbie złącza, sznur
spawający naleĪy Ğciąü równo z powierzchnią posadzki.
Do spawania wykładzin PCV naleĪy stosowaü sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze
dostosowanym do koloru spawanej wykładziny, jeĪeli projekt nie przewiduje inaczej; Ğrednica sznuru
spawalniczego powinna wynosiü 4-5 mm.
Posadzki z wykładzin PCV antyelektrostatycznych naleĪy wykonaü ĞciĞle według projektu, który
powinien uwzglĊdniaü rozmieszczenie sieci uziemiającej oraz wykładziny PCV, a takĪe szczególne
zalecenia.
Do przyklejania taĞm sieci uziemiającej oraz wykładziny antyelektrostatycznej naleĪy stosowaü
specjalne kleje prądoprzewodzące. Spoiny miĊdzy arkuszami wykładzin powinny byü spawane.
Uwagi ogólne
NaleĪy uĪywaü tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych i stosowaü siĊ do wskazaĔ ich
producenta. Arkusze wykładziny naleĪy łączyü termicznie przy pomocy sznura spawalniczego za
pomocą koĔcówki do spawania termicznego. W celu usuniĊcia zgrzewu naleĪy stosowaü specjalny
„nóĪ ksiĊĪycowy".
5.12. ĝlusarka, wyposaĪenie stałe.
5.12.1. Listwy odbojowe w Salach Lekcyjnych.
Listwy odbojowe na Ğcianach i filarkach okiennych Sal Lekcyjnych oraz Sali Konsumpcyjnej wykonaü
z płyty wiórowej laminowanej okleiną bukową i wykoĔczonej obrzeĪem PCV, mocowanie kołkami Hilti
w iloĞci 2 szt/1 mb, Listwy winny zostaü wykonane i przykrĊcone w taki sposób aby chroniły krawĊdzie
Ğcian, dlatego Wykonawca winien sprawdziü ich wymiar w naturze (przed zamówieniem ich produkcji).
5.12.2.Odbojniki do drzwi powinny byü zamontowane przy kaĪdych drzwiach.
6. Kontrola jakoĞci.
• Kontrola jakoĞci polega na sprawdzeniu zgodnoĞci wykonania robót z projektem, wymaganiami
zawartymi w pkt.5 oraz sprawdzenie właĞciwoĞci technicznych materiałów z wystawionymi atestami
wytwórcy.
• Materiały dostarczone na budowĊ bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakoĞü
nie mogą byü dopuszczone do stosowania.
• Nie dopuszcza siĊ do stosowania materiałów których właĞciwoĞci nie odpowiadają wymaganiom
przedmiotowych norm.
• Roboty podlegają odbiorowi.
• Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmowaü: zgodnoĞü wykonania z dokumentacją
techniczną lub umową (przez oglĊdziny i pomiary), stan podłoĪy na podstawie protokołów badaĔ

miĊdzyoperacyjnych, jakoĞü materiałów na podstawie deklaracji zgodnoĞci lub certyfikatów zgodnoĞci
przedłoĪonych przez dostawców,
prawidłowoĞü wykonania okładziny wykonuje siĊ przez sprawdzenie:
o przyczepnoĞci okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaü
głuchego odgłosu, o odchylenia krawĊdzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uĪyciu łaty o
długoĞci
2 m (nie powinno przekraczaü 2 mm na długoĞci łaty 2 m), o odchylenia powierzchni od płaszczyzny
łatą o długoĞci 2 m (nie powinno byü wiĊksze
niĪ 2 mm na całej długoĞci łaty), o prawidłowoĞci przebiegu i wypełnienia spoin poziomnicą i pionem
z dokładnoĞcią do l
mm, o gruboĞci warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczaü
wartoĞci okreĞlonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuĪycia kompozycji

klejącej.
• Kontrola wykonanych posadzek powinna obejmowaü: zgodnoĞü wykonania z dokumentacją
techniczną lub umową, porównując posadzki z projektem przez oglĊdziny i pomiary (w tym wielkoĞü i
kierunek spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.), stan podłoĪy na podstawie protokołów badaĔ
miĊdzyoperacyjnych, jakoĞü materiałów na podstawie deklaracji zgodnoĞci lub certyfikatów zgodnoĞci
przedłoĪonych przez dostawców,
prawidłowoĞü wykonania posadzek wykonuje siĊ przez sprawdzenie:
o przyczepnoĞci posadzki, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wy
dawaü głuchego odgłosu, o odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długoĞci 2 m (odchylenie
to nie powinno
byü wiĊksze niĪ 3 mm na całej długoĞci łaty),
o prawidłowoĞci przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnoĞcią do l mm, o gruboĞci warstwy
kompozycji klejącej pod płytkĊ, która nie powinna przekraczaü
gruboĞci okreĞlonej przez producenta.
• Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaü:
o sprawdzenie wyglądu powierzchni,
o sprawdzenie wsiąkliwoĞci,
o sprawdzenie wyschniĊcia podłoĪa,
o sprawdzenie czystoĞci,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleĪy wykonaü przez oglĊdziny zewnĊtrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwoĞci naleĪy wykonaü przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilĪonej powierzchni powinna nastąpiü nie
wczeĞniej niĪ po 3 s.
• Badania powłok przy ich odbiorach naleĪy przeprowadziü po zakoĔczeniu ich wykonania:
. dla farb emulsyjnych nie wczeĞniej niĪ po 7 dniach,
. dla pozostałych nie wczeĞniej niĪ po 14 dniach.
Badania przeprowadza siĊ przy temperaturze powietrza nie niĪszej od +5^ przy wilgotno Ğci powietrza
mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowaü:
o sprawdzenie wyglądu zewnĊtrznego,
o sprawdzenie zgodnoĞci barwy ze wzorcem,
o dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznoĞci i twardoĞci oraz przyczepnoĞci zgodnie z odpowiednimi normami paĔstwowymi.
JeĞli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleĪy uznaü za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z badaĔ dało wynik ujemny, naleĪy usunąü wykonane powłoki czĊĞciowo lub
całkowicie i wykonaü powtórnie.
7. Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są jednostki ujĊte w przedmiarach opracowanych w oparciu o KNR oraz
kalkulacje własne.
8. Odbiór robót.
8.1. Odbiór instalacji wod.-kan. wraz z białym montaĪem oraz instalacji elektrycznej.
Odbiór instalacji wod.-kan. oraz instalacji elektrycznej naleĪy przeprowadziü zgodnie z odrĊbnym
opracowaniem
8.2. Odbiór tynków i okładzin.

Odbiór gotowych okładzin i posadzek nastĊpuje po stwierdzeniu zgodnoĞci ich wykonania z
zamówieniem, którego przedmiot okreĞlają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót, a takĪe dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac tynkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej moĪna uznaü, Īe
warunki techniczne wykonania i odbioru robót powinny byü zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszych wytycznych. ZgodnoĞü wykonania okładzin i wykładzin stwierdza siĊ na podstawie porównania wyników badaĔ kontrolnych wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostałych punktach. Okładziny i posadzki powinny byü odebrane, jeĞli wszystkie wyniki badaĔ
kontrolnych są pozytywne. JeĪeli chociaĪ jeden wynik badania jest negatywny, okładzina lub
posadzka nie powinna zostaü przyjĊta.
W takim przypadku naleĪy przyjąü jedno z nastĊpujących rozwiązaĔ:
jeĪeli to moĪliwe, poprawiü okładzinĊ lub posadzkĊ i przedstawiü ją do ponownego odbioru, jeĪeli
odchylenia od wymagaĔ nie zagraĪają bezpieczeĔstwu uĪytkownika i trwałoĞci okładziny lub posadzki
oraz jeĪeli inwestor wyrazi zgodĊ - obniĪyü
wartoĞü wykonanych robót, w przypadku, gdy nie są moĪliwe podane wyĪej rozwiązania - usunąü
okładzinĊ lub posadzkĊ i wykonaü je ponownie. Protokół odbioru gotowych okładzin i wykładzin
powinien zawieraü: o ocenĊ wyników badaĔ,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem moĪliwoĞci ich usuniĊcia, o stwierdzenie zgodnoĞci lub
niezgodnoĞci wykonania okładzin lub wykładzin z
zamówieniem.
8.3.Odbiór robót malarskich.
8.3.1. Sprawdzenie wyglądu zewnĊtrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłoĪenia farby, jednolitego natĊĪenia barwy i zgodnoĞci ze wzorcem producenta,
braku przeĞwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku
plam, smug, zacieków, pĊcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem Ğladów pĊdzla itp., w
stopniu kwalifikującym powierzchniĊ malowaną do powłok o dobrej jakoĞci wykonania.
8.3.2. Sprawdzenie odpornoĞci powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miĊkką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.3.3. Sprawdzenie odpornoĞci powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnoĞci powłoki do podłoĪa polegające na próbie poderwania ostrym narzĊdziem
powłoki od podłoĪa. Sprawdzenie odpornoĞci powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilĪaniu
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miĊkką szczotką lub szmatką. Wyniki
odbiorów materiałów i robót powinny byü kaĪdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiór Ğcianek działowych i sufitów podwieszonych z płyt g-k.
Odbiór polega na sprawdzeniu zgodnoĞci wykonanych prac z Dokumentacją Projektową i SST, uĪycia
właĞciwych materiałów, prawidłowoĞci montaĪu oraz zgodnoĞci z innymi wymogami okreĞlonymi w
pkt.6 i PN.
8.5. Odbiór stolarki.
Odbiór polega na sprawdzeniu zgodnoĞci wykonanych prac z Dokumentacją Projektową i SST, uĪycia
właĞciwych materiałów, prawidłowoĞci montaĪu oraz zgodnoĞci z innymi wymogami okreĞlonymi w
pkt.6 i PN.
8.6. Odbiór Ğlusarki, elementów wyposaĪenia .
Odbiór polega na sprawdzeniu zgodnoĞci wykonanych prac z Dokumentacją Projektową i SST, uĪycia
właĞciwych materiałów, prawidłowoĞci montaĪu oraz zgodnoĞci z innymi wymogami okreĞlonymi w
pkt.6 i PN.
9. Podstawa płatnoĞci.
Podstawą płatnoĞci jest szczegółowy kosztorys ofertowy Wykonawcy wykonany na podstawie
przedmiarów załączonych do SIWZ. Kosztorys ofertowy winien obejmowaü wszystkie prace konieczne
dla wykonania zamówienia związane z przygotowaniem, wykonaniem wymaganych zakresów prac i
uporządkowaniem stanowiska pracy. Kosztorys ofertowy (opracowany przy uĪyciu powszechnie
znanych programów kosztorysowych np.: NORMA, KOBRA itp.) winien zawieraü stawki i narzuty
stosowane przez WykonawcĊ.
PłatnoĞü bĊdzie realizowana w oparciu o ryczałt okreĞlony w umowie wykonawczej a w przypadku
ewentualnych robót dodatkowych po uzyskaniu zgody Zamawiającego w oparciu o ceny jednostkowe
ujĊte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

10. Normy, przepisy i dokumenty związane.
10.1. Normy związane.
PN-EN 12004:2002
Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-ISO 13006:2001
Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właĞciwoĞci i znakowanie.
PN-EN 87:1994
Płytki i płyty ceramiczne Ğcienne i podłogowe. Definicje,klasyfikacja,
właĞciwoĞci i znakowanie. PN-EN 159:1996
Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasiąkliwoĞci wodnej
E> 10%. Grupa B III. PN-EN 176:1996
Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej
nasiąkliwoĞci wodnej
E< 3%. Grupa B I. PN-EN 177:1997
Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasiąkliwoĞci wodnej 3% < E
<6%. Grupa B Ha. PN-EN 178:1998
Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasiąkliwoĞci wodnej 6% < E
< 10%. Grupa B
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-67/6118-25
Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32
Pokost lniany.
PN-C-81901:2002
Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. PN-C-81901:2002
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. BN-71/6113-46
Farby
chemoutwardzalne na stolarkĊ budowlaną.
PN-C-81607:1998
Emalie olejno-Īywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane.
10.2. Dokumenty związane.
WTWiORB CzĊĞü A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe - Zeszyt 4:
Konstrukcje drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004).
WTWiORB CzĊĞü B: Roboty wykoĔczeniowe - Zeszyt 1: Tynki (388/2003. ITB, Warszawa 2003)
WTWiORB CzĊĞü B: Roboty wykoĔczeniowe - Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnĊtrzne i wewnĊtrzne
(387/2003. ITB, Warszawa 2003)
WTWiORB CzĊĞü B: Roboty wykoĔczeniowe - Zeszyt 5: Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych
(397/2004. ITB, Warszawa 2004)
ZUAT-15A/1.06/2002 ĝrodki ochrony przed korozją biologiczną wyrobów
budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002) Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego
przed korozją biologiczną
Ğrodkami chemicznymi. Wymagania i badania.
10.3. Przepisy związane.
• Prawo budowlane - Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10
listopada 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2002, nr
106,póĨn. 1126)
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2004, nr 93,
poz.888)
• Rozporządzenie Ministra Spraw WewnĊtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 1998, nr 140, póz. 906)
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaü budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, póz. 690 § 322)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaü budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2004,
nr 109, póz. 1156)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeĞnia 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu, formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uĪytkowego (po opublikowaniu)
• Obwieszczenie Prezesa RM z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie jednolitego tekstu ustawy o
zamówieniach publicznych (Dz.U. 1998, nr 119, póz. 773)
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, póz. 881)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, póz. 1386)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodnoĞci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
C€.

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r - w sprawie bezpieczeĔstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

