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1.Wstęp
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych przy
”Termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w
Przemyślu przy ul. Lelewela 8 i 10 – wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych
wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi”
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie robót tynkarskich – uzupełnień ubytków tynków
cementowo – wapiennych kat. III na spodach płyt balkonowych.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz przepisami.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.Materiały
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
2.1.1.Zaprawy do wykonania tynków
Zaprawa do wykonania tynków zwykłych powinna odpowiadać wymaganiom normy
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym.
2.1.2.Woda
Do przygotowania zapraw, betonów 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 użyci wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wód zawierających tłuszcze organiczne oleje i muł.
2.1.3. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych” a w szczególności: - nie zawierać domieszek
organicznych, - mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
prześwicie 0,5 mm. 2.1.4.Zaprawy budowlane cementowo – wapienne Marka i skład

zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy
budowlane zwykłe”. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być
wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła
być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie 3 godzin. Do
zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy
cementowo – wapiennej należy stosować cement portlandzki według norm PNB19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można
stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo –
wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie w
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3.Sprzęt
3.1. Sprzęt do wykonywania tynków
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót tynkarskich powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- przenośne pojemniki na wodę,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw.
4.Transport
4.1.Transport materiałów
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą
BN- 88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone
przed zawilgoceniem, Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można
przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozić
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Suche mieszanki tynkarskie workowane
można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
5.Wykonanie robót
5.1.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 ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy
wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5°C pod warunkiem, że w ciągu doby
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych
temperatur”.
5.2.Przygotowanie podłoża
5.2.1.Podłoża tynków zwykłych
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 .
5.2.2.Spoiny w murach z cegły
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem
podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem mydła
szarego. Nadmiernie sucha powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonanie tynków zwykłych
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie
PN- 70/B-10100 p.3.3.1. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno i wielo
warstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl.4 normy PN 70/B10100. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża
lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. Tynki zwykłe II i III
należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób
standardowy. Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi.
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy
narzutu. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo – wapienne
tynków nie narażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na
zawilgocenie w proporcji 1:1:2. Suche mieszanki tynkarskie workowane można
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone
przed zawilgoceniem. Suche mieszanki tynkarskie workowane można przewozić
dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Po wykonaniu tynków wewnętrznych (także w okresie grzewczym)
należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia niezbędna jest
dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowywanie wilgoci przez
tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu lub
uzgodnić oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku.
Oznacza to, że na przykład strumień gorącego powietrza z dmuchawy nie może być
skierowany ani bezpośrednio na powierzchnie tynku, ani tez dmuchawa nie może
być umieszczona w zbyt bliskiej odległości od ściany. Zastosowanie odwilżaczy
powietrza powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie” wody wiążącej z tynku, a tym
samym prowadzi do jego uszkodzenia.
6. Kontrola jakości robót
6.1.Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych

badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować
wszystkie właściwości cementu, wapna i wody oraz kruszywa określone w pkt.2
niniejszej specyfikacji.
6.2.Badania w czasie robót
6.3.1.Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501
„Zaprawy budowlane zwykłe”. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych oraz jednowarstwowych gipsowych powinny być
przeprowadzone 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 podłoża,
- przyczepności tynków do podłoża,
- wyglądu powierzchni tynku
- nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie powinny rzucać się w oczy
w normalnym oświetleniu. Ocena powierzchni tynku w świetle smugowym
(sztucznym świetle padającym pod ostrym kątem albo świetle słonecznym) nie jest
miarodajna. Pęcherze w gotowej powierzchni tynku są niedopuszczalne, jak
również większa liczba skoncentrowanych rys i pęknięć, nawet o szerokości nie
przekraczającej 0,2mm,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku
- odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej
nie może być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty
kontrolnej 2m; odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie
większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mmw pomieszczeniach do 3,5m
wysokości oraz nie więcej niż 6mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości;
odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3mm na
1m 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 1m.,
- wykończenia tynku na narożach i szczelinach dylatacyjnych
- krawędzie, profile oraz fugi muszą wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie
mogą być naruszone ani pofalowane. 7.Obmiar robót Ogólne zasady obmiaru robót
podano w ST B-00.00.00 „wymagania ogólne” pkt.8
7.Obmiar robót.
7.1. Jednostki i zasady obmiarowania
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na
stropie do spodu stropu. 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. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych,
ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest
mniejsza od 0,5m2. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.
8.Odbiór robót
8.1.Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania,
należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
8.2.Odbiór tynków
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały
pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk
nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących
rozwiązań:
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, - jeżeli odchylenia od wymagań
nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do
niższej kategorii,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i
ponownie wykonać roboty tynkowe.
8.2.1. Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty ścienne
powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
8.2.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3
na całej długości kontrolowanej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi
od kierunków: - pionowego – nie mogą być większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie
więcej niż 4mm w pomieszczeniu, - poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na
1 mb i ogółem nie więcej niż 6mmna całej powierzchni między przegrodami
pionowymi (ścianami, belkami itp.).
8.2.3.Niedopuszczalne są następujące wady: - wykwity w postaci nalotów roztworów
soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, pilśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
8.2.4.Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien
zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, - stwierdzenia
zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. Podstawa płatności
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m 2 wykonanych tynków wg ceny
jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozebranie rusztowań do 4m,
- przygotowanie podłoża,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- wykonanie tynków,
- reperacja tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacji stanowiska roboczego.
10.Przepisy związane
10.1.Normy:
- PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN –B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze
-PN-85/B-045500
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-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku
- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002,9003, 9004) Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości
- PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia
- PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i
zasady koordynacji modularnej
- PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych
- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
- PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szlachetny i klej gipsowy

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B: Roboty
wykończeniowe zeszyt 1: Tynki.
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich przy realizacji ”Termomodernizacji
budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Przemyślu przy ul.
Lelewela 8 i 10 – wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z niezbędnymi
robotami towarzyszącymi”
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie następujących robót malarskich związanych z
malowaniem ścian oraz balustrad.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą
masę bez grudek i zanieczyszczeń.
2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą o zabarwieniu od żółtego do
ciemnobrązowego i odpowiadać wymaganiom normy państwowej,
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy barwy od
jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach
technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia.
Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować
- wodę – do farb wapiennych,
- terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb
powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm
państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
- Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania wydajność – 6–10 m2/dm3, max.
czas schnięcia – 24 h,
- Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna wydajność – 15–16 m2/dm3, max. czas schnięcia – 8 h
- Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały do wygładzania
podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,
- Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego
stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
- Gruntoszpachlówka
epoksydowa
bezrozpuszczalnikowa,
chemoodporna,
wydajność – 6–10 m2/dm3, max. czas schnięcia – 24 h
- Farba do gruntowania dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97, wydajność – 4,5–5
m2/dm3, czas schnięcia – 24 h
- Emalia epoksydowa chemoodporna, biała wydajność – 5–6 m2/dm3, max. czas
schnięcia – 24 h
- Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara, wydajność – 6–8 m2/dm3, czas
schnięcia – 24 h
- Lakier bitumiczno-epoksydowy, wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3, czas schnięcia –
12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
- Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002,
wydajność – 6–8 m2/dm3, czas schnięcia – 12 h
- Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C81901/2002, wydajność – 6–10 m2/dm3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:
- lepkość umowna: min. 60
- gęstość: max. 1,6 g/cm3
- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentów: max. 90 m
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do
osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz.
Wymagania dla powłok:
- wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
- grubość – 100-120 m
- przyczepność do podłoża – 1 stopień,
- elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje
pęknięć lub odstawania od podłoża,
- twardość względna – min. 0,1,
- odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna
powodować uszkodzenia powłoki
- odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może
występować
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub
wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.
2.6. Środki gruntujące
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy
zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonywanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury,
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i
urządzeń sanitarnych),
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być,
naprawione
przez
wypełnienie
ubytków zaprawą
cementowo-wapienną.
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów,
nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez
gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę
emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować
pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się
odpowiednie farby podkładowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami
gruntoszpachlówką epoksydową.

epoksydowymi

powierzchnie

pokrywa

się

5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów,
plam i odprysków.
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu
środków myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i
zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby
w różnych odcieniach.
6. Kontrola jakości
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości,
- sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez
oględziny zewnętrzne.
- sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich
wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C
przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi
normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska
pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać
wymaganiom zawarty w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na
stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i
zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków,
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości
wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką
kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub
szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska
pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzory i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru obróbek blacharskich dla robót związanych z
wykonaniem
”Termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych
zlokalizowanych w Przemyślu przy ul. Lelewela 8 i 10 – wykonanie docieplenia
ścian zewnętrznych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.
1.4. Zakres robót objętych SST
Roboty blacharsko dekarskie, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna
obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek
blacharskich, rynien i rur spustowych, zabezpieczających przed infiltracją wody
deszczowej oraz odprowadzenie jej z połaci dachowych, przy użyciu materiałów i
systemów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję
Europejską, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
- blacha do obróbek blacharskich

- łączniki systemowe do blachy w ilości przewidzianej systemem.
- rynny i rury spustowe
Materiały stosowane do wykonywania obróbek blacharskich oraz rynien i rur
spustowych powinny mieć m.in.:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do
zbioru norm polskich,
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie
pełna dokumentacje dotycząca składowanych na budowie materiałów
przeznaczonych do wykonania robót Wszelkie materiały do wykonania obróbek
blacharskich oraz rynien i rur spustowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonywania robót blacharskich
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca
powinien korzystać z:
− elektronarzędzi
− rusztowań.
4. TRANSPORT
4.1. Transport i składowanie materiałów
Transport prefabrykowanych elementów obróbek blacharskich, rynien i rur
spustowych można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha powinna być
transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego dostępu
powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu
budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą
folią, zapewnić również przykrycie odporne na działanie wiatru.
Unikać należy:
− przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ
powietrza,
− przekroczenia punktu rosy,
− składowania na wilgotnym podłożu,
− transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach,
− zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki 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.
Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia
powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku
podłużnym. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu
powinny być wyrobione koryta o przekroju ukształtowanym za pomocą trójkątnych
klinów styropianowych wg rysunków detali. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt
wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m
oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. Spadki koryt dachowych nie powinny być
mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 16,0m.
Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu
wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. Wpusty dachowe
powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów
ponad dachowych. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone
specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością
zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyna
niedrożności rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur
spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny i rury spustowe z blachy
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PNB94702:1999
Rynny z blachy powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i
składane w elementy wieloczłonowe,
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być
lutowane na całej długości,
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i
składane w elementy wieloczłonowe,
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach
poziomych na zakład szerokości 40 mm; złączą powinny być lutowane na całej
długości,
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m
w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzające
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.
Badania jakości robót podczas budowy:
− Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno polegać na
porównaniu wykonanych obróbek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem
technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru.

− Sprawdzenie podłoża. Badanie to powinno być przeprowadzone przed
przystąpieniem do robót. − Sprawdzenie materiałów. Badanie należy przeprowadzić
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz atestów i świadectw
dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.
− Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. Badanie polega na oględzinach i
sprawdzeniu występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości
szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp.
− Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy
łączenia i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu
wybranego producenta.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych obróbek blacharskich, 1 mb
zamontowanych rynien i rur spustowych, szt zamontowanych wpustów i przepustów
odwadniających.
8. ODBIÓR ROBÓT
Sprawdzeniu podlegają:
− poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami
− poprawność mocowania obróbek do podłoży
W wyniku odbioru należy:
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót
− dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty
należy uznać za zgodne z wymaganiami SST, PB.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanych obróbek blacharskich oraz mb
zamontowanych rynien i rur spustowych, która obejmuje:
− przygotowanie podłoża,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie obróbek blacharskich,
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót.
Płaci się za ustaloną ilość [szt] zamontowanych wpustów dachowych i przepustów
odwadniających, która obejmuje:
− przygotowanie podłoża,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie obróbek,
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i
powlekane.

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-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozję. Część 1:Stal.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozję. Część 2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.

