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CPV 45262300-4 Betonowanie
CPV 45262330-3 Powierzchniowa ochrona betonu
CPV 71500000-3 Usługi związane z budownictwem
CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji
CPV-45262310-7- Zbrojenie
CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.
CPV 45111200- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV-45260000-7- Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i
inne
podobne roboty specjalistyczne.
CPV-45261210-9- Wykonywanie pokryć dachowych
CPV-45311000-0 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych.
Kod CPV 45315700-5 – Montaż rozdzielnic elektrycznych
CPV-45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych
CPV 45314300-4 – Instalowanie infrastruktury kablowej
CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewodów, montażu, opraw, osprzętu,
urządzeń i odbiorników energii elektrycznej
CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
CPV 45320000-6 Okładziny ceramiczne i hydroizolacje
CPV 45430000 Pokrywanie podłóg i ścian.
CPV- 45422100-2- Stolarka drzwiowa.
CPV- 28122000-3- Okna, drzwi i podobne wyroby.
CPV 45421130-4- Montaż drzwi balkonowych i okien
CPV- 98395000-8- Roboty ślusarskie
CPV 45000000-7- roboty budowlane
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALOWANIE DOMOFONÓW I WIDEOFONÓW

WSKAZÓWKI METODYCZNE
1.CZĘŚĆ OGÓLNA
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Rozbudowa budynku zaplecza boiska na działce o nr ew. 222/5, 222/6
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1.2. Przedmiot ST
Uzupełnieniem niniejszej specyfikacji dla układania linii kablowych, wykonywanych
z kabli z żyłami metalowymi jest: specyfikacja techniczna standardowa „Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych – kod CPV 45310000-3. Roboty w
zakresie przewodów, montażu, opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii
elektrycznej”.
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1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonywania i
odbioru robót w zakresie:
– instalowania wszelkich systemów domofonowych i wideofonowych w obiektach
budowlanych,
– transportu i składowania materiałów, trasowania linii kablowych, robót
montażowych wszelkich urządzeń składających się na system, dla obiektów
budownictwa ogólnego.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robót montażowych
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej dotyczącej
montażu domofonów, wideofonów, interkomów i domowych minicentralek
telefonicznych z funkcją domofonu stanowią:
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku

zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i
ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,
– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem:
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44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla
budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty innych producentów
pod warunkiem:
– spełniania tych samych właściwości technicznych,
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Do wykonania i montażu domofonów, wideofonów, interkomów i domowych mini
centralek telefonicznych z funkcją domofonu w obiektach budowlanych należy
stosować kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia posiadające dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent
lub jego upoważniony przedstawiciel:
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według
określonego systemu oceny zgodności,
– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak:

zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Międzynarodową Komisję
Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej
Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,
– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego,

dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnioną.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiałów
Podczas transportu na budowę lub ze składu przyobiektowego na stanowisko robocze
należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne
temperatury wykonywania transportu ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji,
wynoszą dla kabli i przewodów nawiniętych na bębny: –15°C oraz –5°C dla
zwiniętych w „ósemkę” odcinków kabla.
Wszelkie elementy konstrukcyjne należy przewozić zgodnie z instrukcjami i
zaleceniami producenta – zarówno elementy stalowe jak i z tworzyw sztucznych.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją
techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych
robót, w przypadku rozbudowanych instalacji wskazane jest posiadanie certyfikatu
wydanego przez producenta.
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST,
poleceniami inspektora nadzoru i wymogami producenta.

5.2. Układanie kabli i przewodów
Szczegółowy opis warunków i sposobów układania kabli i przewodów podano w
Specyfikacji technicznej „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych –
kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewodów, montażu opraw, osprzętu,
urządzeń i odbiorników energii elektrycznej”.

5.3. Montaż urządzeń
5.3.1. Montaż panelu zewnętrznego lub szyfratora
Wyznaczyć miejsce instalowania, przygotować podłoże pod kołki rozporowe,
konstrukcję wsporczą lub przygotować otwór do wbudowania podtynkowego,
zamontować panel do gotowego podłoża, przygotować i podłączyć przewody zgodnie
z instrukcją montażu producenta.
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5.3.2. Montaż panelu wewnętrznego
Zakres czynności jak dla montażu panelu zewnętrznego z tym, że należy zwrócić
uwagę na prawidłowość wyboru miejsca montażu. Podstawowym wymogiem jest
brak wilgoci w pomieszczeniu i sąsiedztwo urządzeń wodnych. Miejsce instalowania
powinno być oddalone od źródeł ciepła i posiadać stały, wolny przepływ powietrza.
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5.3.3. Montaż kamer
Zakres czynności jak przy montażu panelu, należy jednak zwrócić szczególną uwagę
na wybór miejsca instalowania jak w punkcie 5.3.2.

5.3.4. Montaż central
Zakres czynności jak przy montażu tablic i rozdzielni elektrycznych opisanych w
specyfikacji technicznej: „Montaż rozdzielnic elektrycznych Kod CPV 45315700-5”.

5.3.5. Montaż zasilacza sieciowego oraz akumulatora zasilania
awaryjnego
Zasilacz sieciowy może być integralną częścią urządzenia lub wbudowany do zespołu
urządzeń. Podłączenie zasilacza integralnego – z gniazda zasilającego 230 V AC
przewodem wyposażonym w dwie, zwykle różniące się wtyczki. Odrębną dla
dołączenia aparatu do sieci 220 V oraz do instalacji domofonowej lub wideofonowej.
Zasilacz wbudowany – podłączenie z zacisków 230 V AC przewodem wyposażonym
we wtyczkę do aparatu instalacji zasilającej.
Akumulator – ustawić w wyodrębnionym miejscu lub pojemniku, podłączyć
przewody zgodnie z instrukcją montażu producenta i biegunowością, sprawdzić
poprawność działania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07 pkt 6
6.2. Szczegółowy wykaz wymogów oraz zakres badań
pomontażowych instalacji domofonów i wideofonów
Wykaz czynności, które należy wykonać w czasie odbioru:
• sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi
normami,
• sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym,
• sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia zasilania, jeśli występuje

jako integralna część instalacji domofonów i wideofonów,
• sprawdzenie prawidłowości działania instalacji dla różnych opcji systemu.

Wykaz dokumentów, które wykonawca jest zobowiązany dostarczyć inwestorowi:
• aktualny projekt, w którym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgodnione
z projektantem,
• protokoły odbiorów częściowych,
• dziennik budowy,
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• ważne świadectwa dopuszczenia na zastosowaną konfigurację systemu.
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• książka pracy instalacji, do której należy wpisywać przeprowadzone kontrole

instalacji, dokonywane naprawy, zmiany i uzupełnienia instalacji, również w
przypadku, gdy system jest wyposażony w pamięć obrazów lub rozmów,
Po przekazaniu instalacji do eksploatacji użytkownik powinien zlecić stałą
konserwację urządzeń i instalacji.

6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z
oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli:
• zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
• jakości i zgodności wykonania robót z ustaloną w dokumentacji powykonawczej,

normami, przepisami budowy oraz bhp,
• poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji

elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu.
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań,
zgodne z instrukcją „Wypełnianie Dokumentów Odbiorowych Technicznych i
Budowlanych”.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie
spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za
niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres
oraz wielkość potrąceń.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych
instalacji domofonów i wideofonów

dla osprzętu: szt., kpl.
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Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:
• dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
• dla kabli i przewodów oraz robót towarzyszących: m lub kpl., cm długości
przewiertu,
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji domofonów i wideofonów
8.2.1.Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót
mających wpływ na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogą podlegać
m.in.:
• kanały kablowe, bloki, rury osłonowe,
• montaż koryt, drabinek, wsporników,
• elementy instalacji domofonów lub wideofonów należące do wspólnej instalacji np.
kontroli dostępu lub nadzoru wizyjnego CCTV (telewizji przemysłowej) w
obiekcie.

8.2.2. Odbiór częściowy
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz
elementów urządzeń, które ulegają zakryciu uniemożliwiające ocenę prawidłowości
ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.

8.2.3. Odbiór końcowy
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót
należy przeprowadzić po zakończeniu robót instalacyjnych, przed przekazaniem
użytkownikowi całości instalacji domofonów lub wideofonów. Wyniki badań
należy zamieścić w protokole odbioru końcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji domofonów lub wideofonów może być
dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych
robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

PN-E-05010:199

Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych.
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2.

PN-E-05125:1976

3.

PN-EN 50171:2007

4.

PN-EN 50132-2-1:2007

5.

PN-EN 50132-4-1:2002

6.

PN-EN 50132-5:2002

7.

PN-EN 50132-7:2003

10.

11.

Systemy alarmowe – Systemy dozorowe CCTV w
zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia –
Część 2-1: Kamery telewizji czarno-białej.
Systemy alarmowe – Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach – Część 4-1:
Monitory czarno-białe (oryg.).
Systemy alarmowe – Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach – Część 5:
Teletransmisja (oryg.).

Systemy alarmowe – Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach – Część 7: Wytyczne
stosowania.
PN-EN 50133-1:2007
Systemy alarmowe – Systemy kontroli dostępu w
zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia – Część
1: Wymagania systemowe.
Systemy alarmowe – Systemy kontroli dostępu
PN-EN 50133-2-1:2002
stosowane w zabezpieczeniach – Część 2-1:
Wymagania dla podzespołów (oryg.).
PN-EN 50133-7:2002
Systemy alarmowe – Systemy kontroli dostępu
stosowane w zabezpieczeniach – Część 7: Zasady
stosowania (oryg.).
PN-EN 50419:2008 Znakowanie urządzeń elektrycznych i
elektronicznych zgodnie z artykułem
11(2) dyrektywy 2002/96/WE (WEEE).

12.

PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego napięcia
Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk,
definicje.

13.

PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napięcia –
Część 4.41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed
porażeniem elektrycznym.

14.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa – Ochrona przed
przepięciami – Ochrona instalacji niskiego
napięcia przed przejściowymi przepięciami
i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napięcia.
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – Postanowienia
ogólne- Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.

15.
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9.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe –
Projektowanie i budowa (norma wycofana).
Centralne układy zasilania.
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16.

PN-HD 60364-5-51:2011
Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego –
Postanowienia ogólne.

17.

PN-IEC 60364-5-53:2000
budowlanych –

Instalacje elektryczne w obiektach
Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

18.

19.

20.

21.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwo przy
współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja –
Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył
przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.
PN-EN-60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy
współdziałaniu człowieka z maszyną,
oznaczanie i identyfikacja – Oznaczenia
identyfikacyjne przewodów barwami
albo cyframi.
PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi
znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego – Wymagania
bezpieczeństwa.
PN-IEC 61312-1:2001
Ochrona przed impulsem
elektromagnetycznym –
Zasady ogólne.

22.
PN-HD 361 S3:2002 Klasyfikacja przewodów i kabli.
10.2. Normy SEP:
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (część

V) Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania

ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: „Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych” kod CPV 45310000-3.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: „Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych” – kod CPV 45310000-3. „Roboty
w zakresie przewodów, montażu, opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii
elektrycznej”.
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– Katalogi i karty materiałowe producentów.
– „Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych”.
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– „Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych- tom V

instalacje elektryczne”.

10.3.1. Ustawy – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

10.3.2. Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z późniejszymi zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Strona
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MONTAŻ DRZWI BALKONOWYCH I OKIEN
SPIS TREŚCI
WSKAZÓWKI METODYCZNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, PRACTOWARZYSZĄCYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
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CZĘŚĆ OGÓLNA
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru montażu drzwi balkonowych i okien w budynkach.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych
zamówieniem określonym w pkt.1.8.

1.4.Zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy montażu drzwi balkonowych i okien z PCW, aluminium
oraz z drewna i obejmuje wykonanie następujących czynności:
– przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi
balkonowych lub okien, –
usytuowanie i mocowanie
drzwi balkonowych lub okien w otworach,
– uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i
obróbek.

1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7.Dokumentacja montażu okien i drzwi balkonowych
Montaż okien i drzwi balkonowych należy wykonywać na podstawie
dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt

2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
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Materiały stosowane przy montażu okien i drzwi balkonowych, będące w myśl
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami
budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami), wprowadzone do
obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
albo
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2
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oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z
Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób
budowlany”, 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.
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia oraz daty produkcji.
–

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2.Sprzęt i narzędzia do montażu okien i drzwi balkonowych
Montaż okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz
będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących
montaż okien i drzwi balkonowych. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić
wymagania producenta stosowanych materiałów i wyrobów.
Przy montażu okien i drzwi balkonowych należy wykorzystywać odpowiednie
narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do:
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn,
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w
ościeżach, c) transportu technologicznego wyrobów,
c)
wykonywania montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań.

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu

Strona
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Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi balkonowych mogą być przewożone
jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania
okien i drzwi balkonowych w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami
podanymi w normie PN-B0500 oraz z wytycznymi producenta.
Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z
wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi
producenta.
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4.3.Zasady ładowania okien i drzwi balkonowych na środki transportu
4.3.1. Ładowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym
Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny
skrzydeł były równoległe do podłużnej osi pojazdu, z tym że okna – na progach
ościeżnic, drzwi balkonowe – na stojakach ościeżnic. Wyroby nieszklone, w których
elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć
względem siebie o szerokość skrzydła okiennego.
4.3.2. Ładowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym
Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były
równoległe do podłużnej osi wagonu (środka pływającego), z tym że:
a) okna – na progach ościeżnic,
b) drzwi balkonowe:
–
o wysokości ościeżnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na
progu ościeżnicy,
–
o wysokości ościeżnicy większej od wysokości bocznych ścian wagonu na
stojaku ościeżnicy.
Wyroby nieszklone, w których okucia zamykające wystają ponad powierzchnię
skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła.
Zaleca się ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, że
wysokość bloku nie może przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu.

4.4.Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych
Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia
powinny zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez:
a) ścisłe ich ustawienie w rzędach,
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi,
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających,
d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w
transporcie drogowym za pomocą elementów mocujących,
e) usztywnienie bloków za pomocą progów,
f) ustawienie w przestrzeni międzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby
nie blokowały drzwi.
W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy
zabezpieczyć podobnie jak dolną.

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
450000007, pkt 5
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Do montażu okien i drzwi balkonowych można przystąpić po ukończeniu robót stanu
surowego, przykryciu budynku i zakończeniu większości robót mokrych.
Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach.
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5.2.Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi balkonowych
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W przypadku okien drewnianych należy nie dopuścić do ich zawilgocenia na skutek
wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach. Wymagane jest więc sprawdzenie
stanu wilgotności powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczeń.
W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi balkonowe należy wbudowywać
przed wykonaniem ocieplenia.
Przed przystąpieniem do montażu okien i/lub drzwi balkonowych należy sprawdzić:
– prawidłowość wykonania ścian,
– rodzaj, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży,
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,
– czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworów umożliwiają prawidłowe
ustawienie i podparcie okien z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na
obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą.

5.3.Ogólne zasady montażu okien i drzwi balkonowych
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w ościeżu

▪ Okno i/lub drzwi balkonowe należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki
termiczne, prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie
ościeżnicy lub powierzchni ościeża.
Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura
wyższa o minimum 1°C od temperatury punktu rosy.
Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania
okien:
− w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany,
− w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym – w strefie umieszczenia
izolacji termicznej,
− w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – przy zewnętrznej krawędzi ściany z
dosunięciem do warstwy ocieplenia.

▪ W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi balkonowe powinny być
usytuowane tak, by węgarek zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie
większą niż połowa szerokości kształtownika ościeżnicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze
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− luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem
− miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.
Do podpierania progu ościeżnicy okien / drzwi stosuje się zgodnie z wytycznymi
ich producenta klocki lub belki drewniane, oraz kątowniki bądź kotwy stalowe.
Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe.
Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była
zapewniona możliwość odkształcania się kształtowników okien.
Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew,
bez zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia
obciążenia.
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▪ Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniać:
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Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu
ościeżnicy powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków
podporowych.

▪ Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem umożliwiające
konieczne odkształcanie się kształtowników okien lub drzwi balkonowych podane są
w tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i
drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2011 rok.
Tablica 5.
Minimalna szerokość szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem przy uszczelnieniach kitami
elastycznymi*
Ościeże bez węgarka

Ościeże z węgarkiem

Rodzaj kształtowników
Długość elementów (m)

do 1,5

do 2,5

do 3,5

do 4,5

do 2,5

do 3,5

do 4,5

Minimalna szerokość szczeliny – b (mm)
PVC białe

10

15

20

25

10

10

15

PVC z warstwą PMMA (barwione w masie)

15

20

25

30

10

15

20

PVC z warstwą PMMA

10

10

15

20

10

10

15

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru jasnego)

10

10

15

20

10

10

15

10

15

20

25

10

10

15

10

10

10

10

10

10

10

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru ciemnego)

Drewniane
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Przy wykonywaniu uszczelnień z kitów trwale elastycznych należy przestrzegać
zasady, że głębokość warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadać połowie
szerokości szczeliny b i wynosić nie mniej niż 6 mm.
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* Materiał uszczelniający powinien wykazywać się odkształcalnością 25%.
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Tablica 6.
Minimalna szerokość szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem przy
uszczelnieniach impregnowanymi taśmami rozprężnymi*
Ościeże bez węgarka

Ościeże z węgarkiem

Rodzaj kształtowników

Długość elementów (m)
do 1,5

do 2,5

do 3,5

do 4,5

do 2,5

do 3,5

do 4,5

Minimalna szerokość szczeliny – b (mm)
PVC białe

8

8

10

10

8

8

8

PVC z warstwą PMMA (barwione w masie)

8

10

10

12

8

8

8

PVC z warstwą PMMA

8

8

8

10

8

8

8

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru jasnego)

8

8

10

10

8

8

8

8

8

10

10

8

8

8

8

8

8

8

6

8

8

Aluminiowe z przekładką termiczną (koloru ciemnego)

Drewniane

Strona

Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżem nie
powinien przekraczać 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar
ten powinien wynosić maksymalnie 30 mm.
Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy
długości elementu do 3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm
łącznie.
Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć
negatywnego wpływu na funkcjonalność okien lub drzwi balkonowych.

20

* Głębokość uszczelnienia t należy dopasować w zależności od jego szerokości b z producentem taśm uszczelniających.
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5.3.3.Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w ościeżu
Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia
zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję
budynku, a funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych
przy otwieraniu i zamykaniu był płynny.
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy.
 Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany i
sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe/dyble, kotwy i śruby/wkręty.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do
mocowania okien, a wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między
oknem a ścianą.
 Kołki rozporowe/dyble stosuje się do betonu, muru z cegły dziurawki, pustaków
ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.
 Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły
silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby
dostosowane do materiału ościeży.
 Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy
jest zbyt duży do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub
w rozwiązaniach ścian warstwowych.
 W przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi
ww. łączniki mocowane są do komory wewnętrznej kształtownika lub w osi
zintegrowanego profilu za pośrednictwem podkładki metalowej, wykluczającej
przenoszenie obciążeń na przekładki termiczne z tworzyw sztucznych.
 Okna wysunięte całkowicie lub częściowo przed lico ściany zewnętrznej mocuje
się przy użyciu kotew lub kątowników stalowych bądź za pomocą systemowych
konsoli stalowych.


ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
DOKUMENT: OFERTAwg umowy
PAKIET: 1 – WIODĄCY marzec 2019r

Strona

Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed
wnikaniem wody opadowej od strony zewnętrznej oraz wilgoci z powietrza
przenikającego z pomieszczenia od strony wewnętrznej.
Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń producenta materiałów
uszczelniających, dotyczących:
– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów,
– oczyszczenia powierzchni przylegania,
– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału),
– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej
i zewnętrznej.
Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiałów paroszczelnych w
formie taśm, folii uszczelniających, kitów trwale elastycznych (silikonów)
nieprzepuszczających powietrza i pary wodnej.
Uszczelnienie to powinno nie dopuszczać do przenikania pary wodnej z
pomieszczenia do szczeliny między oknem a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać
wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie między oknem a ościeżem.
Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż
po stronie zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z
połączenia na zewnątrz budynku.
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5.3.4.Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi balkonowych ze
ścianą
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Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z
otaczającymi je materiałami.
Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej lub
mineralnych materiałów izolacyjnych, które zapewniają izolację termiczną i akustyczną
połączenia okna z ościeżami.
Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych
lub taśm warstwowych paroprzepuszczalnych.

5.4. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów
drzwi balkonowych
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Parapet zewnętrzny powinien być osadzony zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w
dokumentacji projektowej tak, by spełnione były następujące wymagania:
– osadzanie parapetu należy rozpocząć po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na
obwodzie okna,
– parapet powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 3-4 cm lecz nie mniej niż
2 cm,
– mocowanie do ościeżnicy powinno być dostatecznie mocne,
– miejsca połączenia parapetu z ościeżnicą powinny być szczelne lub uszczelnione
taśmami rozprężnymi i silikonem,
– połączenia boczne parapetu z ościeżami oraz w narożu powinny zapewniać ciągłość
uszczelnienia (przykłady uszczelnienia parapetu zewnętrznego na styku z ościeżem
przedstawione są w pkt. 4.4.1. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych.
– przy oknach z kształtowników aluminiowych lub z PVC kołnierz parapetu powinien
być wprowadzony pod profil progowy ościeżnicy,
– przy oknach drewnianych kołnierz parapetu powinien być wprowadzony w miejsce
tzw. wydry w ramiaku progowym,
– osadzenie parapetu z kamienia lub elementów ceramicznych powinno być
poprzedzone ułożeniem na styku ościeżnicy i ościeża izolacji przeciwwilgociowej
wywiniętej na kształtownik progu ościeżnicy, tak jak w obróbkach drzwi
balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).
Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na:
– zmianę ich wymiarów pod wpływem temperatury
– podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr,
– wytłumienie odgłosów padającego deszczu,
– dostosowanie połączeń końcowych parapetów z ościeżami do konkretnego
rozwiązania elewacji.
5.4.2. Parapety wewnętrzne Osadzanie parapetu wewnętrznego należy rozpocząć
po zakończeniu montażu i uszczelnieniu na obwodzie okna, z uwzględnieniem
uszczelnienia pod progiem ościeżnicy.
Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża, zgodnie z
rozwiązaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Płaszczyzna styku
parapetu z wrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do
przedostawania się wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem ościeżnicy.
5.4.3. Obróbki progów drzwi balkonowych
Progi balkonowe ze względu na duże zagrożenie wodą należą do miejsc krytycznych,
trudnych do uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna więc zawierać
szczegółowe rozwiązania sposobów obrobienia tych miejsc.
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5.4.1. Parapety zewnętrzne
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Obróbki progów balkonowych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją
projektową.
Przy uszczelnianiu progów należy zachowywać różnicę poziomów między górną
krawędzią izolacji przeciwwilgociowej płyty balkonu (tarasu) a przewidywanym
poziomem wykończenia powierzchni balkonu. Różnica poziomów wykończenia płyty
balkonu i górnej krawędzi izolacji przeciwwilgociowej z materiałów rolowych,
wywiniętej na kształtownik progu, powinna wynosić 15 cm.
Odstępstwo od powyższego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w
dokumentacji przewidziano rozwiązania systemowe obróbek progów (taśmy
uszczelniające, kształtki wtopione w masę hydroizolacyjną) bądź w płycie balkonu lub
tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie bezpośrednio przylegającym do
progu drzwi balkonowych.

5.5.Łączenie okien w zestawy Okna lub
okna i drzwi balkonowe można łączyć w
zestawy:
– poziome,
– pionowe.
Połączenia okien i/lub drzwi balkonowych w zestawach muszą zapewniać szczelność
na przenikanie wody opadowej i powietrza oraz właściwą współpracę łączonych
elementów.
5.5.1. Zestawy poziome
Połączenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych mogą
być wykonywane na „obce pióro”, osadzone we wrębach stojaków ościeżnic na całej ich
wysokości, uszczelnione kitem silikonowym i skręcone za pomocą wkrętów o rozstawie
nie większym niż 80 cm. Ościeżnice okien i drzwi balkonowych drewnianych mogą być
również łączone przy zastosowaniu poszerzającego elementu pośredniego lub słupka.
Połączenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z
kształtowników aluminiowych bądź z tworzyw sztucznych należy wykonywać zgodnie z
dokumentacją projektową i zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe
Łączenie okien w zestawy pionowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją
projektową i zaleceniami producenta systemu.
Połączenia takie na ogół wymagają zamocowania dodatkowego poziomego elementu
między ościeżnicami stykających się okien.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6
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Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi balkonowych należy ocenić stan ścian i
przygotowania ościeży do robót montażowych oraz przeprowadzić kontrolę wyrobów i
materiałów wykorzystywanych w tych robotach.
6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi
balkonowych Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić:
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6.2.Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi balkonowych
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prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją
techniczną,
– rodzaj ościeży oraz ich prawidłowość wykonania i stan wykończenia, zgodnie z
odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi,
– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a
ościeżnicą.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i
odnotowane w dzienniku budowy, a także w formie protokołu kontroli podpisanego
przez przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy.
–

6.2.2.Kontrola jakości materiałów i wyrobów
Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi balkonowych należy
sprawdzić:
– zgodność okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z aprobatą techniczną lub
indywidualną dokumentacją techniczną w zakresie rozwiązań materiałowokonstrukcyjnych i jakości wykonania,
– zgodność okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z dokumentacją projektową i
niniejszą specyfikacją techniczną,
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobów używanych w robotach montażowych,
– stan opakowań oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy przydatności
materiałów uszczelniających.

Strona

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót
montażowych z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i
kartami technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania te w szczególności
powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania: – podparcia progu
ościeżnicy,
– zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na całym obwodzie
ościeżnicy (zachowania odstępów między łącznikami mechanicznymi),
– izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy,
– uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze
szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i
przestrzegania zaleceń technologicznych,
– obróbek progu drzwi balkonowych,
– osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej
specyfikacji, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.4.Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały
wszystkie wymagania dotyczące montażu okien i/lub drzwi balkonowych, w
szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu,
– jakości robót montażowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.
Badania sprawdzające jakość wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, według
pkt. 5.4. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B –
Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB –
2011 rok:
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją
b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu
c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł
d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania
e) sprawdzenie szczelności zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidłowości
regulacji okuć
Wyniki badań powinny być porównane z niniejszymi wymaganiami, a także
podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy.

7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania
ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi
balkonowych
Powierzchnię okien i drzwi balkonowych oblicza się w metrach kwadratowych w świetle
ościeżnic, a w przypadku braku ościeżnic w świetle zakrywanych otworów.

8.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 8
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8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegającymi zakryciu
są mocowanie ościeżnicy na całym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie
między oknem a ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montażu
okien i drzwi balkonowych.
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W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji, a wyniki tych badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5.3. i 5.5.
niniejszej specyfikacji.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać
zamocowanie, uszczelnienie i izolację okna lub drzwi balkonowych za wykonane
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną
(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetów
zewnętrznych i wewnętrznych, otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących).
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie
powinny być odebrane.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora i wykonawcy.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych,
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.).
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności
kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia
robót

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1.Zasady przeprowadzania odbioru końcowego
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu, jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą
specyfikacją techniczną.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
DOKUMENT: OFERTAwg umowy
PAKIET: 1 – WIODĄCY marzec 2019r

Strona

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót,
− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robót,
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robót,
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
− protokoły odbiorów częściowych,
− karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych
materiałów,
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8.4.2.Dokumenty do odbioru końcowego
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− wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej
ze stron umowy.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.
Montaż okien i/lub drzwi balkonowych powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki
badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i
prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie
powinny być przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących
rozwiązań:
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót
montażowych z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna i/lub drzwi balkonowe
ponownie do odbioru,
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie
ograniczają funkcjonalności i trwałości okien i drzwi balkonowych zamawiający może
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany
jest do demontażu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych,
zamontowania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich
uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: − ustalenia podjęte w
trakcie prac komisji, − ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi
balkonowych z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
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Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi
balkonowych po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie
ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej oraz sprawdzenia prawidłowości otwierania i zamykania okien i/lub drzwi
balkonowych, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny
(końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji
gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości
robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy
wszystkie zauważone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.
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8.5.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
DOKUMENT: OFERTAwg umowy
PAKIET: 1 – WIODĄCY marzec 2019r

PUHP ALMiRENEUSZ kUŚMIERSKI
ul. Toruńska 4a ; 05-300 Mińsk Mazowiecki GSM 602 439 438

www.alm-ik.pl

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST
„Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie montażu okien i/lub drzwi balkonowych może być dokonane jednorazowo
po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

4. PN-EN 1026:2001
5. PN-EN 1027:2001
6. PN-ENV 1187:2004
PN-ENV 1187:2004/A1:2007
7. PN-EN 1191:2002
8. PN-EN 1522:2000
9. PN-EN 1523:2000
10. PN-ENV 1627:2006

11. PN-ENV 1628:2006

Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na
włamanie – Metoda badania dla określenia
odporności na obciążenie statyczne (oryg.).
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2. PN-EN 410:2001
PN-EN 410:2001/Ap1:2003
PN-EN 410:2001/Ap2:2003
3. PN-EN ISO 717-1:1999
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008

Metody badań okien – Badania mechaniczne
(oryg.).
Szkło w budownictwie – Określenie
świetlnych i słonecznych właściwości
oszklenia.
Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej
w budynkach i izolacyjności akustycznej
elementów budowlanych – Izolacyjność od
dźwięków powietrznych.
Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza –
Metoda badania.
Okna i drzwi – Wodoszczelność – Metoda
badania.
Metody badań oddziaływania ognia
zewnętrznego na dachy.
Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne
otwieranie i zamykanie – Metoda badania.
Okna, drzwi, żaluzje i zasłony –
Kuloodporność – Wymagania i klasyfikacja.
Okna, drzwi, żaluzje i zasłony –
Kuloodporność – Metody badań.
Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na
włamanie – Wymagania i klasyfikacja (oryg.).

Strona

1. PN-EN 107:2002
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12. PN-ENV 1629:2006

13. PN-ENV 1630:2006

14. PN-EN ISO 10077-1:2007
PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010

15. PN-EN ISO 10077-2:2005
PN-EN ISO 10077-2:2005/AP1:2010

www.alm-ik.pl

Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na
włamanie – Metoda badania dla określenia
odporności na obciążenie dynamiczne
(oryg.).
Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na
włamanie – Metoda badania dla określenia
odporności na próby włamania ręcznego
(oryg.).
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i
żaluzji – Obliczanie współczynnika
przenikania
ciepła
–
Część
1:
Postanowienia ogólne.
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i
żaluzji – Obliczanie współczynnika
przenikania ciepła – Część 2: Metoda
komputerowa dla ram.
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PN-EN 12207:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12210:2001/AC:2006
19.
PN-EN 12211:2001
20.
PN-EN 12400:2004
21.
PN-EN 12365-1:2006
22.
PN-EN 12365-2:2006
23.
PN-EN 12365-3:2006
24.
PN-EN 12365-4:2006
25.
PN-EN ISO 12567-1:2010
PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010
26.
PN-EN ISO 12567-2:2006
27.
PN-EN 13049:2004
28.
PN-EN 13115:2002
29.
PN-EN 13123-1:2002
30.
PN-EN 13123-2:2004
31.
PN-EN 13124-1:2002
Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja.
Okna i drzwi –
Wodoszczelność –
Klasyfikacja.
Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja.
Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania.
Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja.
Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian
osłonowych – Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian
osłonowych – Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej. Okucia budowlane –
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16.
17.
18.
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Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 3:
Metoda badania powrotu poodkształceniowego. Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy
uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 4: Metoda badania powrotu
poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu.
Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie współczynnika przenikania ciepła
metodą skrzynki grzejnej – Część 1:
Kompletne okna i drzwi (oryg.).
Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie współczynnika przenikania ciepła
metodą skrzynki grzejnej – Część 2: Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny.
Okna – Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim – Metoda badania, wymagania dotyczące
bezpieczeństwa i klasyfikacja.
Okna –
Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciążenia pionowe, zwichrowanie
i siły operacyjne. Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Wymagania i klasyfikacja –
Część
1: Rura uderzeniowa (oryg.).
Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania – Część 2: Próba poligonowa
(oryg.).
Okna, drzwi i żaluzje – Odporność nawybuch – Metoda badania – Część 1: Rura uderzeniowa
(oryg.).
32. PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda

badania – Część 2: Próba poligonowa (oryg.).
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elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań – Część 1: Urządzenia do
przepływu powietrza, montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych.
34. PN-EN 13363-1+A1:2010
Urządzenia
ochrony
przeciwsłonecznej
PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010 połączone z oszkleniem – Obliczanie
współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i światła – Część 1:
Metoda uproszczona.
35. PN-EN 13363-2:2006 Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej powiązane z
oszkleniem – Obliczanie współczynnika przenikania całkowitej energii
promieniowania słonecznego i światła – Część 2: Szczegółowa metoda obliczania.
36. PN-ENV 13420:2006 Okna – Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi
klimatami – Metoda badania (oryg.)
.
37. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i
elementów budynków – Część 1:
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.
38. PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i
elementów budynków – Część 5:
Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na
dachy.
39. PN-EN 14608:2006 Okna – Oznaczanie odporności na obciążenia w
płaszczyźnie skrzydła.
40. PN-EN 14609:2006 Okna –
Oznaczanie odporności
na skręcanie
statyczne.
41. PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości
eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących
odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.
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42. PN-EN ISO 10140-1:2011 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności

akustycznej elementów budowlanych – Część 1: Zasady Stosowania dla
określonych wyrobów
(oryg.).
43. PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych – Część 2: Pomiar izolacyjności od
dźwięków powietrznych (oryg.).
44. PN-EN ISO 10140-3:2011
Akustyka
–
Pomiar
laboratoryjny
izolacyjności
akustycznej
elementów budowlanych
– Część 3:
Pomiar
izolacyjności od dźwięków uderzeniowych
(oryg.).
45. PN-EN ISO 10140-4:2011
Akustyka
–
Pomiar
laboratoryjny
izolacyjności
akustycznej
elementów budowlanych
– Część 4: Procedury
pomiarowe i wymagania (oryg.).
46. PN-EN ISO 10140-5:2011
Akustyka – Pomiar
laboratoryjny
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 5: Wymagania
dotyczące laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposażenia (oryg.).
47. PN-EN 1990:2004
Eurokod
–
Podstawy
projektowania
konstrukcji.
48. PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – PN-EN 199114:2008/NA:2010 Część 1-4: Oddziaływanie ogólne
– PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 (oryg.)
Oddziaływanie wiatru.
PN-EN 1991-1-4 :2008/AC:2009
PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap2:2010
49. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń
w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność
akustyczna elementów budowlanych – Wymagania.
50. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport.
51. PN-B-10222:1998
Stolarka budowlana – Okna drewniane krosnowe do
piwnic i poddaszy.
52. PN-B-91000:1996
Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia.

10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881z późniejszymi zmianami).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z

–

10.3. Rozporządzenia
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jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późniejszymi zmianami).
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2010 r. Nr 138, poz. 935).
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego

–

–

–

–

–

–

–

–

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z
późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o
preparatach niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być
dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych
preparatów chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
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− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne
Kod CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 rok.
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty
wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2011
rok.
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie
Arkady – 1990 rok.
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POWIERZCHNIOWA OCHRONA BETONU PRZED AGRESJĄ
CHEMICZNĄ

IMPREGNACJI albo IMPREGNACJI HYDROFOBIZUJĄCEJ lub NAŁOŻENIU
POWŁOKI
SPIS TREŚCI
WSKAZÓWKI METODYCZNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
9. PODSTAWA
ROZLICZENIA
ROBÓT
PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH I PRACTOWARZYSZĄCYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

11. Najważniejsze oznaczenia i skróty:

ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej

Rozbudowa budynku zaplecza boiska.
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1.CZĘŚĆ OGÓLNA
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1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
zabezpieczeń powierzchni betonowych przed oddziaływaniem agresywnych mediów
(korozją chemiczną) wg normowych zasad i metod.

1.3.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4.Zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania zabezpieczeń (także chemoodpornych) konstrukcji lub
jej elementów z wykorzystaniem zasad i metod podanych w pkt. 1.2.

1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7.Dokumentacja wykonania prac
Dokumentacja wykonania prac ochronnych betonu stanowi część składową
dokumentacji budowy, której wykaz oraz podstawy prawne sporządzania podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. Przy wykonywaniu tych robót
należy wykorzystać lub sporządzić także:
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881, Dz. U. 2010 Nr 114, poz. 760),
– karty techniczne zastosowanych wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące
stosowania wyrobów,
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,
– dokumentację powykonawczą czyli części składowe dokumentacji robót z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tj. Dz. U. z 2006 Nr 156,
poz. 1118 z późniejszymi zmianami, Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 809). 1.8. Nazwy i
kody robót objętych zamówieniem:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI
MATERIAŁÓW
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71500000-3 Usługi związane z budownictwem
44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa
(z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich
pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały wchodzące w skład systemu ochrony konstrukcji żelbetowych/betonowych i
będące w myśl ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. z
późniejszymi zmianami materiałami budowlanymi (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, Dz.
U. z 2010 r. Nr 114, poz. 760) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na
terytorium RP powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 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.
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I
NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 3.2. Sprzęt do wykonywania
prac
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz
będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących
roboty zabezpieczające. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania
producenta stosowanych materiałów.

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod
CPV 45000000-7, pkt 4
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Wyroby do wykonania zabezpieczeń mogą być przewożone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego lub wodnego.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy
prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach
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układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciągniki, wózki.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania
ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przystąpienia do robót
Do wykonywania prac związanych z wykonywaniem powierzchniowej ochrony
konstrukcji betonowych można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót
budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw ochronnych lub
samej konstrukcji oraz po przygotowaniu i kontroli podłoża a także po przeprowadzeniu
kontroli materiałów.
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Wymagania dotyczące stanu podłoża betonowego powinna podawać dokumentacja
techniczna lub SST. Powinny być w nich zdefiniowane przynajmniej:
– parametry wytrzymałościowe betonu w naprawianej konstrukcji,
– dopuszczalna wilgotność betonu, – szorstkość powierzchni, – czystość powierzchni.
Podłoże betonowe powinno być tak przygotowane, aby możliwe było właściwe
zastosowanie wyrobów i systemów ochrony powierzchniowej.
Zgodnie z PN-EN 1504-10:2005 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 10:
Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością
prac” – do podstawowych czynności związanych z przygotowaniem podłoża
betonowego należą: – oczyszczanie,– uszorstnianie, – usuwanie betonu.
Za podłoże czyste uważa się powierzchnię betonu bez luźnych i niezwiązanych
cząstek, pyłów, plam oleju i innych zanieczyszczeń.
Za podłoże suche uważa się beton lub zaprawę w stanie powietrzno-suchym, bez
zaciemnień i innych śladów wilgoci, o wilgotności masowej nie przekraczającej 4%.
Parametry wytrzymałościowe podłoża należy zawsze skonfrontować z wymaganiami
producenta zastosowanego systemu jak również przewidywanymi obciążeniami
oddziaływującymi na zabezpieczaną konstrukcję lub jej element, dlatego są one
podawane w dokumentacji technicznej. Czas sezonowania i maksymalna wilgotność
podłoża podaje producent zastosowanego systemu. Jeżeli dokumentacja projektowa nie
podaje ww. wymogów można kierować się poniższymi zaleceniami:
– betonowe podłoże powinno być wysezonowane przez minimum 28 dni
– dla polimerowo-cementowych zapraw naprawczych wiążących hydraulicznie jest to
czasokres rzędu kilku dni
– wilgotność cementowego podłoża (masowa) nie może być większa niż 4% dla powłok
na bazie żywic syntetycznych). Dla powłok polimerowo-cementowych (mineralnych)
podłoże musi być matowowilgotne. Dla powłok bitumicznych, bitumicznoepoksydowych, itp. wiążące są wytyczne producenta.
Tolerancja wymiarowa oraz równość podłoża zależy od rodzaju i charakteru
zabezpieczanego elementu, dlatego wymogi te podaje dokumentacja techniczna.
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Natomiast dopuszczalne odchyłki wymiarów zewnętrznych oraz powierzchni
konstrukcji żelbetowych wg wytycznych: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych – część A: „Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje
betonowe i żelbetowe [ITB, 2008]” podano w tablicy 11.
Tablica 11
Odchylenie

Dopuszczalna
odchyłka w mm

Płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia:
•
na wysokości 1m
•
na całą wysokość konstrukcji w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz
słupów podtrzymujących stropy monolityczne

15

Płaszczyzn poziomych od poziomu:
•
na 1m płaszczyzny w dowolnym kierunku
•
na cała płaszczyznę

5
15

Powierzchnie betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2m, z wyjątkiem powierzchni podporowych
•
powierzchni bocznych i spodnich
•
powierzchni górnych

±4
±8

Długości i rozpiętości elementów

± 20

Wymiarów przekroju poprzecznego

±8

Rzędnych powierzchni dla innych elementów

±5

5
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W celu przygotowania podłoża betonowego mogą być stosowane następujące metody
mechaniczne:
– oczyszczanie: przez młotkowanie, ścieranie, frezowanie, śrutowanie, szlifowanie,
oczyszczanie strumieniowo-ścierne, oczyszczanie płomieniowe, oczyszczanie
strumieniem wody o niskim ciśnieniu, do około 18 MPa, a gdy należy ograniczyć
ilość wody, do 60 MPa, czyszczenie mechaniczne, zmywanie, szorowanie,
– usuwanie: przez młotkowanie, oczyszczanie strumieniem wody o wysokim ciśnieniu,
do około 60 MPa, i o bardzo wysokim ciśnieniu do 110 MPa, oczyszczanie
strumieniowo-ścierne,
– uszorstnianie: mechaniczne, przez ścieranie lub szlifowanie, przez oczyszczanie
strumieniem wody o wysokim ciśnieniu do około 60 MPa, i o bardzo wysokim
ciśnieniu do 110 MPa.
Celem oczyszczania jest usunięcie pyłu, luźnych fragmentów i zanieczyszczeń, tak
aby poprawić połączenie oczyszczonej powierzchni podłoża i systemu ochrony
powierzchniowej.
Gdy zanieczyszczenia znajdują się na powierzchni lub wniknęły pod powierzchnię,
konieczne może być ich usunięcie metodami wymagającymi na przykład użycia
rozpuszczalników lub pary wodnej.
Oczyszczanie powierzchni betonowej bez usuwania betonu wykonuje się zazwyczaj
strumieniem wody pod ciśnieniem do 18 MPa.
Oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem stosuje się do oczyszczania
lub powierzchniowego usuwania betonu na głębokość do 2 mm.
Stosowanie wody pod wysokim ciśnieniem jest szybkim i skutecznym sposobem
usuwania betonu, ograniczającym do minimum straty betonu nieuszkodzonego. Nie
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Należy przestrzegać wymogów odnośnie wysezonowania podłoża (skurcz i
wilgotność). Skurcz mas typu PCC ustaje praktycznie po kilku dniach, konieczna
jest więc minimum kilkudniowa przerwa przed nakładaniem systemu uszczelnień
powierzchni. W przypadku szpachli epoksydowych nakładanie kolejnych warstw
możliwe jest zazwyczaj już po kilkunastu godzinach. Wiążące są wytyczne
producenta systemu.
Powierzchnia podłoża nie powinna być zatarta na gładko. Wykonywanie na
takim podłożu ciągłych powłok chemoodpornych (nałożenie powłoki (C)) może
znacznie pogorszyć przyczepność systemu ochrony do podłoża.
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występują mikrospękania, a beton uszkodzony jest usuwany selektywnie, pozostawiając
pozostały beton nienaruszony. Oceny zakresu czyszczenia dokonuje się, dochodząc do
średniej głębokości usuwania. Procedurę tę można zastosować, jeśli używa się sprzętu o
znanych parametrach użytkowych. Wymagania, które należy spełnić, to rozróżnienie
między betonem uszkodzonym a pozostałym, usunięcie betonu uszkodzonego bez
pozostawiania jego fragmentów, niewielka ilość bruzd pod zbrojeniem i uniknięcie
tworzenia zagłębień. Możliwe jest usunięcie betonu do wstępnie założonej głębokości,
jednakże w przypadku lokalnie osłabionego betonu głębokość ta ulegnie zwiększeniu.
W stosowanych zazwyczaj urządzeniach do usuwania betonu strumieniem wody pod
ciśnieniem wykorzystuje się ciśnienie 60-110 MPa. W przypadku selektywnego
usuwania betonu tą metodą konieczne jest uprzednie określenie w specyfikacji
odpowiedniego sprzętu. Szorstkość powierzchni może się znacząco różnić w zależności
od odległości między dyszą a podłożem, ciśnienia wody, strumienia wody, szybkości
podawania wody, stosowanego sprzętu oraz jakości betonu.
Ciśnienie wody, mierzone zazwyczaj na pompie, może być kategoryzowane
następująco:
– niskie ciśnienie do 18 MPa,
– wysokie ciśnienie od 18 MPa do 60 MPa
– bardzo wysokie ciśnienie powyżej 60 MPa
Frezowanie pozwala na usunięcie wierzchniej warstwy podłoża o zbyt niskich
parametrach wytrzymałościowych lub zanieczyszczonej trudno usuwalnymi
substancjami. Śrutowanie pozwala na bezpyłowe usunięcie stwardniałego zaczynu
cementowego.
Zalecane metody usunięcia zanieczyszczeń materiałami bitumicznymi, farbami oraz
smołami to metody strumieniowo-ścierne, frezowanie lub groszkowanie.
Zanieczyszczenia chemiczne można usuwać przez oczyszczanie płomieniowe.
Najskuteczniejszą metodą usunięcia zanieczyszczeń olejowych jest usunięcie skażonego
podłoża. Inne metody, tj. stosowanie specjalnych preparatów czyszczących oraz
mechaniczne zmycie czy szorowanie – nie dają stuprocentowej gwarancji usunięcia
skażeń z podłoża.
Rysy i złącza mogą być oczyszczane strumieniem wody pod ciśnieniem, spłukiwane
wodą lub przedmuchiwane sprężonym powietrzem.
Wszelkiego rodzaju wady podłoża, takie jak raki, ubytki w powierzchni, wykruszenia,
nierówności, pustki itp. muszą być bezwzględnie usunięte przed wykonaniem
właściwych prac.
Raki, wykruszenia i inne ubytki, w zależności od ich wielkości, uzupełnić zaprawami
reprofilacyjnymi (np. typu PCC) lub innymi zaprawami mogącymi służyć do reprofilacji
jak również szpachlami i zaprawami epoksydowymi. Kierować się tu należy charakterem
pracy elementu konstrukcyjnego, parametrami wytrzymałościowymi podłoża i materiału
reprofilacyjnego oraz wytycznymi producenta systemu ochrony.
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W przypadku stwierdzenia niewystarczającej parametrów wytrzymałościowych
podłoża pod powłoki ochronne zachodzi konieczność stosowania dodatkowych
zabiegów wzmacniających, np. poprzez zastosowanie impregnacji specjalnymi
żywicami epoksydowymi. Jeżeli sposób ten okaże się nieskuteczny, konieczne jest
usunięcie niestabilnego podłoża w sposób podany powyżej. Stosując impregnację
wzmacniającą należy bezwzględnie przestrzegać czasów przerw technologicznych,
zwłaszcza, jeżeli preparat impregnujący jest na bazie rozpuszczalników, a systemem
ochrony powierzchni – ciągła powłoka chemoodporna jest na bazie
bezrozpuszczalnikowych żywic reaktywnych (konieczna jest tu z reguły kilkudniowa
przerwa technologiczna).
Sposób naprawy zarysowanego podłoża zależy przede wszystkim od przyczyn
powstania rys, ich stabilności i szerokości rozwarcia, dlatego w przypadku stwierdzenia
obecności zarysowań konieczne jest określenie przyczyny ich powstania oraz podjęcie
środków zaradczych. Ostateczny sposób naprawy podłoża zarysowanego określa
dokumentacja projektowa.

5.5.Wykonanie systemu ochrony powierzchniowej
Podane poniżej zalecenia mają charakter ogólny, należy je porównać z wymaganiami
stosowanych systemów podanymi w kartach technicznych, SST i innych dokumentach
związanych z zastosowanymi systemami. Należy zawsze przestrzegać wymagań
dotyczących sposobu przygotowania materiałów, warunków aplikacji (czasu
obrabialności, sposobu przygotowania i nakładania systemów), pielęgnacji, itp.
Rodzaje wyrobów stosowanych do konkretnych metod ochrony podano poniżej:
–
impregnacja hydrofobizująca
– impregnacja
– powłoka ochronna
Metody ochrony, które można stosować do realizacji konkretnej zasady, wg normy
PN-EN 1504-2:2006 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje. Wymagania. Sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy
ochrony powierzchniowej betonu” podano w pkt. 1.2.

5.5.1. Impregnacja hydrofobizująca

Materiały jednoskładnikowe są dostarczane w postaci gotowej do użycia – należy je
starannie przemieszać. Materiały dwuskładnikowe są najczęściej dostarczane w
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Materiały jednoskładnikowe są dostarczane w postaci gotowej do użycia – należy je
starannie przemieszać. Materiały dwuskładnikowe są najczęściej dostarczane w
odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Należy je starannie wymieszać,
zachowując przewidziane przez producenta proporcje i czas mieszania.
Materiał może być nakładany za pomocą wałka, pędzla lub natryskowo, zgodnie z
wytycznymi producenta. Ilość nakładanych warstw i zużycie zależy od stanu podłoża i
wytycznych producenta. Maksymalną wilgotność podłoża oraz temperaturę aplikacji
określa producent systemu (niektóre systemy tolerują podwyższoną wilgotność podłoża;
za minimalną temperaturę aplikacji najczęściej przyjmuje się 5°C÷10°C). Nie dopuszcza
się do wykonywania prac, gdy temperatura podłoża jest wyższa od punktu rosy o mniej
niż 3°C.
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odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Należy je starannie wymieszać,
zachowując przewidziane przez producenta proporcje i czas mieszania.
Materiał może być nakładany za pomocą wałka, pędzla lub natryskowo, zgodnie z
wytycznymi producenta. Ilość nakładanych warstw i zużycie zależy od stanu podłoża i
wytycznych producenta. Maksymalną wilgotność podłoża oraz temperaturę aplikacji
określa producent systemu (niektóre systemy tolerują podwyższoną wilgotność podłoża;
za minimalną temperaturę aplikacji najczęściej przyjmuje się 5°C÷10°C). Nie dopuszcza
się do wykonywania prac, gdy temperatura podłoża jest wyższa od punktu rosy o mniej
niż 3°C.

5.5.3. Nałożenie powłoki
5.5.3.1.Przygotowanie materiału
Materiały jednoskładnikowe należy starannie przemieszać przez przynajmniej 3 minuty.
Dwuskładnikowe materiały reaktywne są najczęściej dostarczane w odpowiednich
proporcjach gotowych do użycia. Jeżeli składniki te dostarczane są większych
opakowaniach należy je przemieszać przed aplikacją w dodatkowym naczyniu i składniki
te, po rozważeniu, należy mieszać zawsze w proporcjach przewidzianych przez
producenta. Należy zawsze wlewać utwardzacz do żywicy, odczekując aż utwardzacz do
końca wypłynie z pojemnika. Mieszanie przeprowadzać odpowiednim urządzeniem przy
300 obr/min (np. wiertarka z mieszadłem). W celu dokładnego rozprowadzenie
utwardzacza należy dokładnie mieszać przy ścianach i dnie pojemnika. Operację
prowadzić do uzyskania jednorodnej, homogenicznej mieszaniny bez smug. Czas
mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty o ile wytyczne producenta systemu nie
mówią inaczej. Tak przygotowaną kompozycję przelać do czystego naczynia i jeszcze
raz przemieszać. Nigdy nie nakładać na podłoże korzystając z opakowania dostawczego.
Istnieje niebezpieczeństwo, że przy dnie i ściankach naczynia składniki nie zostały
wystarczająco starannie przemieszane. Temperatura obu składników w czasie mieszania
powinna wynosić 10÷20°C.
Materiały polimerowo-cementowe występują jako jednoskładnikowe (zarabiane
czystą wodą) lub dwuskładnikowe (proszek i płyn zarobowy). Suchy składnik należy
zarobić, odpowiednio określoną przez producenta ilością wody albo płynu zarobowego
(wtedy opakowania dostawcze zawierają odpowiednie proporcje). Materiał należy
przygotowywać zgodnie z wytycznymi producenta, mieszając go niskoobrotową
mieszarką (wiertarką), do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Tak
przygotowany materiał należy odstawić na 1-3 minuty i ponownie przemieszać. Inne
dwuskładnikowe materiały (np. bitumiczne) przygotowywać zgodnie z zaleceniami
producenta (po zmieszaniu muszą utworzyć jednorodną, homogeniczną masę, bez
grudek, smug czy zbryleń – czas mieszania zazwyczaj wynosi kilka minut)
Materiały jednoskładnikowe (np. bitumiczne) wymagają starannego przemieszania
przed aplikacją.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
DOKUMENT: OFERTAwg umowy
PAKIET: 1 – WIODĄCY marzec 2019r

Strona

Materiał do wykonywania powłoki nanoszony może być ręcznie: za pomocą wałka,
pędzla, szpachli, pacy lub mechanicznie za pomocą agregatu natryskowego, zgodnie z
wytycznymi producenta.
Wyroby nanoszone wałkiem należy rozprowadzić równomiernie na podłożu, dbając o
zapewnienie odpowiedniej i jednakowej grubości warstwy. Dobrym rozwiązaniem może
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5.5.3.2.Nakładanie materiału powłokowego
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być rozprowadzenie wyrobu na podłożu np. za pomocą specjalnej listwy a następnie przy
pomocy wałka z krótkim włosiem energicznymi ruchami w prostopadłych do siebie
kierunkach wtarcie go w podłoże.
Na powierzchniach poziomych, przy wykonywaniu grubowarstwowych powłok z
żywic reaktywnych wylewany materiał można rozprowadzić równomiernie za pomocą
kielni lub rakli warstwą o odpowiedniej grubości a następnie odpowietrzyć wałkiem z
kolcami.
Przy nakładaniu natryskowym należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących
rodzaju agregatu natryskowego, typu dyszy, ciśnienia, itp.
Niektóre systemy, zwłaszcza na bazie żywic reaktywnych, wymagają wcześniejszego
zagruntowania podłoża. Niekiedy konieczne może być wykonanie posypki z piasku
kwarcowego o uziarnieniu podanym przez producenta systemu (zazwyczaj jest to 0,1-0,4
mm, 0,2-0,7 mm). Posypkę taką wykonuje się jako pełnokryjącą, natychmiast po
nałożeniu warstwy żywicy. Po związaniu żywicy (zazwyczaj jest to okres 12÷24 godzin)
nadmiar kruszywa należy usunąć.
Zalecana temperatura materiału, powietrza i podłoża wynosi od +15°C do +25°C, za
minimalną temperaturę aplikacji uważa się +5÷8°C, za maksymalną +35°C, o ile
producent w SST nie zastrzega inaczej.
Wkładkę zbrojącą należy wtapiać w warstwę żywicy w sposób zgodny z zaleceniami
producenta systemu.
Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta dotyczących czasów
przerw technologicznych. Jeżeli producent systemu nie podaje inaczej, to należy
przestrzegać poniższych odstępów czasowych:
– aplikacja „mokre na mokre” – nanosić natychmiast warstwę na warstwę,
– nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykonanej bez posypki – w okresie 12÷24
godziny, – nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykonanej z posypką – określa
producent systemu. Generalnie nie ma czasowego ograniczenia, wymagane jest
bardzo staranne oczyszczenie uprzednio wykonanej warstwy i usunięcie
niezwiązanego materiału. Producent systemu może tu postawić dodatkowe warunki
dotyczące przygotowania powierzchni.
Wzajemna przyczepność do siebie poszczególnych warstw może zostać pogorszona
przez zawilgocenie i zabrudzenie powierzchni miedzy zabiegami Niskie temperatury:
– opóźniają reakcję twardnienia,
– mogą powodować zwiększone zużycie materiału (podwyższona lepkość), – utrudniają
właściwe rozprowadzenie materiału po podłożu.
Wysokie temperatury:
– przyspieszają reakcję twardnienia,
– skracają czas obróbki,
– utrudniają uzyskanie powierzchni o optymalnej jakości.
Czas obróbki podany jest zawsze przez producenta systemu i odnosi się do konkretnej
temperatury aplikacji. Po przekroczeniu czasu obrabialności materiał zaczyna mieć
konsystencję gęstopłynną do gęstej, staje się ciągnący, klejący i nie może być dalej
stosowany. Pod koniec czasu obrabialności materiałów reaktywnych można
zaobserwować wzrost temperatury masy przygotowanej do nakładania.
Wykonując roboty w zmiennych warunkach temperaturowych pamiętać należy, że
wzrost temperatury powoduje wzrost ciśnienia pary w podłożu, co może skutkować
miejscowymi odspojeniami powłoki. Dlatego też zaleca się wykonywanie prac przy
stałych lub spadających temperaturach. Temperatura podłoża musi być wyższa od
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temperatury punktu rosy przynajmniej o +3°C. W przeciwnym przypadku prace należy
przerwać.
Wilgotność względna powietrza podczas wykonywania robót nie powinna
przekraczać wartości podanej przez producenta systemu.
Przy wykonywaniu prac przestrzegać zapisów z karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej Materiały polimerowo-cementowe nakłada się zazwyczaj za pomocą
twardego pędzla/szczotki i pacy, zazwyczaj w dwóch warstwach. Należy wówczas
pierwszą warstwę starannie wetrzeć w podłoże pędzlem/szczotką, następna warstwa
może być nakładana np. pacą. Szczegółowe informacje, także o czasie przerw
technologicznych, podaje zawsze producent zastosowanego systemu. Przy nakładaniu
natryskowym należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących rodzaju agregatu
natryskowego, typu dyszy, ciśnienia, itp.
Materiały bitumiczne nakłada się zgodnie z zaleceniami producenta, zazwyczaj
przynajmniej w dwóch warstwach. Można to wykonać za pomocą pędzla, szczotki,
niekiedy pacy. Przy nakładaniu natryskowym należy przestrzegać zaleceń producenta
dotyczących rodzaju agregatu natryskowego, typu dyszy, ciśnienia, itp.

5.5.3.3. Pielęgnacja nałożonej powłoki i warstwy ochronne
Nałożoną powłokę należy chronić przed zbyt wysoką lub niską temperaturą,
przesuszeniem (dotyczy przede wszystkim powłok mineralnych), wilgocią, wodą i
agresywnymi substancjami minimum kilka godzin (dokładny czas oraz inne wymogi
podane są zawsze w karcie technicznej stosowanego systemu).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy przeprowadzić kontrolę jakości i
badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę
przygotowania podłoża.
Wszystkie materiały i systemy zarówno do wykonania powierzchniowej ochrony
betonu jak również do naprawy podłoża oraz materiały pomocnicze muszą spełniać
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom
określonym w dokumentacji projektowej.
Konieczna jest kontrola jakości każdego etapu robót, tj.:
– przygotowania (oczyszczenia) podłoża,
– naprawy podłoża,
– wykonania impregnacji/impregnacji hydrofobizującej/powłoki ochronnej.
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Materiały użyte do prac naprawczych muszą odpowiadać wymaganiom podanym w pkt.
2 niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobów będących materiałami budowlanymi w myśl Ustawy o
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6.2.Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Kontrola jakości materiałów
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wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz.881, Dz. U. 2010 Nr 114, poz. 760),
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób
przechowywania materiałów,
– terminy przydatności podane na opakowaniach.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wody oraz
ewentualnie innych materiałów użytych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych
badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować właściwości
określone w pkt. 2.2.5. i 2.2.6. niniejszej specyfikacji oraz określone w SST
zastosowanych materiałów.

6.2.2. Badania podłoży
Zakres badań i ich metodykę określa dokumentacja techniczna. Jeżeli szczegóły te nie są
podane, należy kierować się wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 „Wyroby i
systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania,
sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 10: Stosowanie wyrobów i systemów na
placu budowy oraz sterowanie jakością prac” podanymi poniżej w tablicy nr 12.
W zależności od konkretnego obiektu projektant może wprowadzić wymóg
przeprowadzenia dodatkowych badań lub wprowadzić wymóg przeprowadzenia badań
wymaganych fakultatywnie przez PN-EN 1504-10:2005
Tablica 12. Stan podłoża przed i/lub po przygotowaniu dla metod: impregnacja
hydrofobizująca (H) oraz impregnacja (I)
Właściwość

Metoda badania lub
obserwacji

odspojenie

uderzenie młotkiem

czystość

Badanie (B) lub
obserwacja (O)

Numer
normy

Częstotliwość

Uwagi

B

jednokrotnie przed
zastosowaniem

++

wizualnie, przez
przetarcie

B, O

po przygotowaniu podłoża i
bezpośrednio przed
zastosowaniem

++

wytrzymałość
powierzchni podłoża na
rozciąganie

badanie „pull-off”

B

zawilgocenie podłoża

wizualnie, pobranie
próbki i analiza
laboratoryjna,
metody pośrednie
(użycie mierników)

EN 1542

+

O
przed i podczas stosowania

O

karbonatyzacja

wskaźnik
fenoloftaleinowy

B

zawartość chlorków

analiza chemiczna

B

w czasie stosowania

EN 14630

++ wymagane przez PN EN 1504-10:2005 dla wszystkich metod.
+ wymagane przez PN EN 1504-10:2005 tylko gdy jest to niezbędne ze względu na warunki stosowania. /numery norm
podano w takim brzmieniu, jak występują one w PN-EN 1504-10:2005/.

Tablica 13. Stan podłoża przed i/lub po przygotowaniu dla metody: nałożenie
powłoki (C)
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Właściwość

Metoda badania lub
obserwacji

odspojenie

uderzenie młotkiem

Badanie (B) lub
obserwacja (O)

Uwagi

B

jednokrotnie przed
zastosowaniem

++

po przygotowaniu
podłoża i bezpośrednio
przed zastosowaniem

++

przed zastosowaniem

++

wizualnie, przez przetarcie

B, O

nierówność
powierzchni

wizualnie

O

wizualnie,
metoda piaskowa,
profilometr

OB
B

badanie „pull-off”

B

czujnik mechaniczny lub
elektryczny

O

wytrzymałość
powierzchni podłoża
na rozciąganie

rozwój zarysowań

wizualnie, pobranie próbk i
analiza laboratoryjna,
zawilgocenie podłoża metody pośrednie (użycie
mierników)

Numer normy
Częstotliwość

czystość

szorstkość

www.alm-ik.pl

EN 1766
EN ISO 3274
EN ISO 4288

+

EN 1542

+

S

przed i podczas
stosowania

O

+

B
temperatura podłoża

wnikanie innych
zanieczyszczeń

termometr

O

analiza chemiczna

B

w czasie stosowania

+

+

++ wymagane przez PN EN 1504-10:2005 dla wszystkich metod.
+ wymagane przez PN EN 1504-10:2005 tylko gdy jest to niezbędne ze względu na
warunki stosowania. s wymagane dla zastosowań specjalnych.
/numery norm podano w takim brzmieniu, jak występują one w PN-EN 1504-10:2005/.
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niezwiązanych pojedynczych ziaren kruszywa w powierzchniowej warstwie podłoża.
Młotkowanie lub ostukiwanie powierzchni betonu można przeprowadzać lekkim
młotkiem lub innym przyrządem stosowanym w metodzie „impact-echo”.
– Czystość – należy sprawdzić, czy na powierzchni nie występuje:
• stwardniały cement i inne osady,
• wady, takie jak kieszenie piaskowe,
• wykwity,
• kredowanie i wykruszanie ziaren kruszywa,
• luźne elementy, takie jak pył, luźne i niezwiązane cząstki, odłamki betonu, ciała
obce itp.,
• zanieczyszczenia, takie jak olej, smar, nafta, tłuszcze itp.,
• środki antyadhezyjne, środki do pielęgnacji betonu lub pozostałości starych
powłok,
• odspojenia betonu lub zaprawy.
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– Odspojenie – celem jest wykrycie obszarów odspojonych w konstrukcji betonowej lub
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Obecność pyłu lub zanieczyszczeń na powierzchni podłoża można wykryć
wizualnie, przez przetarcie, ścieranie, skrobanie lub zadrapanie powierzchnię betonu.
Taśma samoprzylepna przyłożona do powierzchni wykazuje obecność pyłu po
oderwaniu. Zanieczyszczenia usunąć przez oczyszczenie przy pomocy szczotek,
mioteł, spłukanie wodą, odkurzenie odkurzaczem przemysłowym itp.
Obecność zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń, środków antyadhezyjnych itp.
wykryć można poprzez oględziny, próbę zwilżenia wodą, itp. W zależności od rodzaju
zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą z dodatkiem detergentu
lub stosując specjalistyczne środki.
– Nierówność podłoża – sprawdzenie wizualne ujawni występowanie na powierzchni
podłoża kawern i zagłębień, mogących powodować przerwanie ciągłości warstwy
powłoki.
Nierówności podłoża można ocenić, używając prostego stalowego ostrza.
– Szorstkość – ocena za pomocą profilometru lub metody piaskowej. Można tu korzystać
z norm PN-EN 1766:2001, PN-ISO 3274:1997i PN-ISO 4288:1997. Wyniki należy
porównać z wymaganiami dokumentacji technicznej.
– Powierzchniowa wytrzymałość na rozciąganie – pomiar może być dokonany na placu
budowy metodą „pull-off”, np. w sposób podany w PN-EN 1542:2000 lub analogiczny.
Metodę tę można stosować bezpośrednio na badanej powierzchni lub w miejscu, gdzie
powierzchnia została częściowo nawiercona, jeśli wymagany jest pomiar
wytrzymałości na określonej głębokości pod powierzchnią. Należy zwrócić uwagę na
staranne przygotowanie powierzchni. Liczba i umiejscowienie punktów pomiarowych
powinny być reprezentatywne dla konkretnej naprawianej konstrukcji lub jej elementu.
Wyniki należy porównać z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1. i 5.3.
– Rozwój zarysowań – szerokości rysy można mierzyć czujnikiem elektrycznym lub
mechanicznym, przy czym zaleca się, aby pomiary były dokonywane z dokładnością
co najmniej do 0,1 mm (zazwyczaj wystarczające jest wizualne porównanie szerokości
rysy ze skalibrowaną linią na przymiarze kreskowym). Do pomiaru zmian odległości
związanych ze zmianami szerokości rysy można stosować metody o różnej czułości:
• przymiar kreskowy,
• płytki szklane lub czujniki odkształceń mocowane na rysie,
• szkło powiększające,
• znaczniki w postaci cienkich warstewek gipsu nanoszonych pędzlem na
powierzchnię betonu. Kiedy rysy w betonie rozszerzają się, pojawiają się także
rysy w gipsie. Ich szerokość można łatwo zmierzyć, stosując szkło powiększające.
Powtarzając odczyty, z dokładnością do 0,1 mm, można śledzić powolne zmiany
szerokości rys, w tym zmiany w długich okresach. W razie konieczności można co
pewien czas nakładać kolejne znaczniki na tę samą rysę.
Jeżeli w ciągu dnia obserwuje się zmiany szerokości rysy, odpowiednie dane
powinny być zapisywane kilka-krotnie w ciągu dnia. Jeśli zmiany szerokości rysy są
powodowane przez ruch kołowy, dla bardziej efektywnych analiz niezbędna może być
charakterystyka tego ruchu. Zaleca się, aby okresy dokonywania pomiarów były
dobrane tak, aby z ich wyników można było wyciągnąć odpowiednie wnioski
dotyczące krótkoterminowych i dziennych zmian szerokości rysy w planowanym
czasie jej wypełnienia.
Na nadbudowach mostów monolitycznych i podobnych konstrukcjach poddanych
bezpośredniemu działaniu czynników atmosferycznych występują zmiany szerokości
rys w ciągu dnia. Największych zmian oczekuje się w bezchmurne dni latem, jednakże
nie w dniach, gdy występuje duże zachmurzenie i wysoka temperatura powietrza. Przy
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
DOKUMENT: OFERTAwg umowy
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maksymalnej szerokości rysy ruch kołowy zazwyczaj prowadzi także do największych
krótkoterminowych zmian szerokości.
zawilgocenie podłoża – zawartość wilgoci w podłożu można oszacować, wykonując
następujące badania i obserwacje:
• wizualnie wilgotność powierzchniową można ocenić, stosując następujące
przybliżone kryteria:
-sucho
-wilgotno
-mokro
Dalsze wskazówki z obserwacji można otrzymać przez przykrycie powierzchni
folią polietylenową na 24 godziny. Jeśli nie wystąpią wyraźne ślady wilgoci,
powierzchnia i warstwa przypowierzchniowa mogą być uznane za suche.
• za pomocą badań laboratoryjnych lub metodą CM,
• metodami pośrednimi,
• na próbkach pobranych na placu budowy i badaniach w laboratorium.
Dla zapraw i betonów cementowych i polimerowo-cementowych do oznaczenie
wilgotności zaleca się stosować metody bezpośrednie lub metodę CM. Otrzymane
wartości należy porównać z podanymi w pkt. 5.3.
Temperatura podłoża – zaleca się, aby pomiar temperatury powierzchni podłoża był
dokonywany termometrem prze-znaczonym do pomiaru temperatury powierzchniowej.
Jeśli zachodzi potrzeba dokładnego pomiaru temperatury podłoża, po zastosowaniu
odpowiedniego materiału zapewniającego kontakt termiczny z podłożem można
przeprowadzić pomiar w następujący sposób.
Karbonatyzacja – badanie można przeprowadzić za pomocą wskaźnika
fenoloftaleinowego, jest ono podane w PN-EN 14630:2007.
Zawartość chlorków – zawartość chlorków w podłożu betonowym można określać,
pobierając próbki, które po sproszkowaniu pod-daje się analizie w laboratorium metodą
podaną w PN-EN 14629:2008
Zanieczyszczenia podłoża – podłoże betonowe mogą być zanieczyszczone środkami
powodującymi uszkodzenie podłoża oraz wyrobów i systemów naprawczych, a także
ułatwiającymi korozję zbrojenia. Do zanieczyszczeń tych należą dwutlenek węgla,
chlorki, siarczany i inne substancje organiczne i nieorganiczne.

Należy ponadto sprawdzić zgodność przygotowania podłoża z wymogami
wynikającymi z dokumentacji projektowej i odpowiednich SST. Inne badania, jeżeli są
niezbędne i wykonywane, należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich
dokumentach odniesienia. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej, SST lub kartach technicznych odpowiednich
materiałów, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru. Ocenę stanu przygotowania podłoża należy
wykonać kompleksowo.
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6.3.1. Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami
producentów zastosowanych wyrobów. W odniesieniu do systemów nakładanych
wielowarstwowo badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej
warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie:
– przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w pkt. 5.5. niniejszej ST,
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– poprawności przygotowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w

sposób pozwalający na ich całkowite stwardnienie i zapewniający ich zespolenie.
Przy nakładaniu wielowarstwowym, poprzednią, stwardniałą warstwę traktować
trzeba jak podłoże – konieczne jest jej sprawdzenie wg zasad podanych w pkt. 6.2.2.
6.3.2. Zakres badań i ich metodykę określa dokumentacja techniczna. Jeżeli szczegóły te
nie są podane, należy kierować się wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 „Wyroby i
systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania,
sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 10: Stosowanie wyrobów i systemów na
placu budowy oraz sterowanie jakością prac” podanymi poniżej w tablicy 14.
W zależności od konkretnego obiektu projektant może wprowadzić wymóg
przeprowadzenia dodatkowych badań lub wprowadzić wymóg przeprowadzenia badań
wymaganych fakultatywnie przez PN-EN 1504-10:2005.
Tablica 14. Warunki i wymagania podczas stosowania dla metod: impregnacja
hydrofobizująca (H) oraz impregnacja (I)
Właściwość

Metoda badania lub
obserwacji

temperatura
otoczenia

termometr

O

higrometr

O

opady
atmosferyczne

wizualnie

O

siła wiatru

anemometr

O

punkt rosy

termometr i higrometr
(termohigrometr)

O

wilgotność otoczenia

Badanie (B) lub
obserwacja (O)

Numer normy
Częstotliwość

Uwagi

podczas
stosowania

++

podczas
stosowania

++

codziennie

++

ISO 4677-1
ISO 4677-2

ISO 4677-1
ISO 4677-2

przed zastosowaniem

++

podczas stosowania (jeśli
konieczne)

+

Tablica 15. Warunki i wymagania podczas stosowania dla metody: nałożenie
powłoki (C)
Metoda badania lub
obserwacji

Badanie (B) lub
obserwacja (O)

temperatura
otoczenia

termometr

O

wilgotność otoczenia

higrometr

O

opady atmosferyczne

wizualnie

siła wiatru

anemometr

Numer normy
Uwagi

podczas
stosowania

++

podczas
stosowania

+

O

codziennie

++

O

przed
zastosowaniem

++

Strona

ISO 4677-1
ISO 4677-2

Częstotliwość
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Właściwość
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punkt rosy

termometr i higrometr
(termohigrometr)

grubość powłoki
w stanie nieutwardzonym

czujnik grzebieniowy lub
kółkowy
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O

ISO 4677-1
ISO 4677-2

B

ISO 2808

podczas
stosowania
(jeśli konieczne)

+

po zastosowaniu

+

– Temperatura powierza – temperaturę otoczenia mierzyć termometrem, np. rtęciowym
–
–
–
–

lub cyfrowym. Zaleca się, aby dokładność odczytu wynosiła co najmniej ±1°C.
Wilgotność powietrza – pomiar za pomocą higrometrów.
Opady atmosferyczne – badanie przez obserwację lub za pomocą mierników.
Siła wiatru – zaleca się, aby badanie było przeprowadzone anemometrem.
Punkt rosy – badanie polega na oznaczeniu punktu rosy za pomocą termohigrometru i
porównaniu jej z temperaturą podłoża.

Tablica 16
Wilgotność względna powietrza w %
Temperatura otoczenia
w °C

40

50

60

70

80

90

100

35

19,4

23

26,1

28,7

31

33,1

35

30

15

18,5

21,4

23,9

26,2

28,2

30

25

10,5

13,9

16,7

19,6

20,1

23,2

25

20

6

9,3

12

14,4

16,5

18,3

20

15

1,5

4,2

7,3

9,6

11,6

13,4

15

10

-3

0,1

2,6

4,8

6,7

8,5

10

5

-7

-4,7

-2

0

1,9

3,5

5

Prace należy przerwać, jeśli temperatura otoczenia przekracza temperaturę punktu
rosy o mniej niż 3 °C.
– Grubość powłoki w stanie nieutwardzonym – w metodzie nr 1 wg ISO 2808 podano
dwa sposoby pomiaru grubości w stanie nieutwardzonym: miernikiem grzebieniowym
i kółkowym.
te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy.
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6.3.3. Wyniki badań przeprowadzanych w czasie wykonywania robót powinny być
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
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W zależności od konkretnego obiektu projektant może wprowadzić wymóg
przeprowadzenia dodatkowych badań.
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6.4.Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych prac ochrony powierzchniowej, w
szczególności w zakresie: – zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, – prawidłowości przygotowania
podłoża, – prawidłowości wykonania warstwy ochronnej, – prawidłowości
wykonania detali konstrukcyjnych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie
dokumentów:
– czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do nałożenia systemów
ochrony powierzchniowej, a użyte materiały spełniały wymagania podane w pkt. 2
niniejszej ST,
– czy w okresie wykonywania robót spełnione były warunki podane w pkt. 5.5.
niniejszej ST, – czy sposób wykonania prac odpowiada dokumentacji technicznej i
wytycznym producenta.

6.4.2. Opis badań
Zakres badań i ich metodykę określa dokumentacja techniczna. Jeżeli szczegóły te nie są
podane, należy kierować się wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 „Wyroby i
systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania,
sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 10: Stosowanie wyrobów i systemów na
placu budowy oraz sterowanie jakością prac” podanymi poniżej w tablicy 17.
Tablica 17. Warunki i wymagania podczas stosowania dla metod: impregnacja
hydrofobizująca (H) oraz impregnacja (I) – właściwości końcowe w stanie
utwardzonym
Właściwość

Metoda badania lub
obserwacji

głębokość wnikania
impregnatu

wizualnie na rdzeniu,
określenie zużycia

BO

B
B

Numer normy

Częstotliwość

EN 12504-1 ISO
2808
EN 12398-8 ISO
7031

Uwagi

+

jednokrotnie, aby
określić skuteczność

++
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przenikalność wody

metoda Karstena
pomiar wnikania na
rdzeniu

Badanie (B) lub
obserwacja (O)
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Tablica 18. Warunki i wymagania podczas stosowania dla metody: nałożenie powłoki
(C) – właściwości końcowe w stanie utwardzonym
Właściwość

Metoda badania lub
obserwacji

Badanie (B) lub
obserwacja (O)

grubość powłoki w
stanie utwardzonym

wycięcie klina lub
określenie zużycia

B

zdolność krycia

Wizualnie

przenikalność wody
przez powłokę

przyczepność
powłoki

Numer normy

Częstotliwość

Uwagi

ISO 2808

jednokrotnie, aby
określić skuteczność

++

O

ISO 4628, -1,
6:2003-04

jednokrotnie, aby
określić skuteczność

++

metoda Karstena
pomiar wnikania na
rdzeniu

B
B

EN 12398-8 ISO
7031

jednokrotnie, aby
określić skuteczność

+

próba nacinania
badanie „pull-off”

B
B

EN ISO 2409-6
ISO 4624 EN
1542

jednokrotnie dla
każdego typu
powierzchni lub
elementu

++
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do wnikania w podłoże. Znając ilość użytego wyrobu, można oszacować głębokość
jego wnikania. W tym celu można zastosować EN ISO 2808 (metoda nr 2: oznaczanie
grubości powłoki przez obliczenie na podstawie masy powłoki przypadającej na
jednostkę powierzchni). Głębokość wnikania można również oznaczać przez badanie
odwiertu.
– Przenikalność wody – zasadą niemieckiego testu Karstena jest pomiar objętości lub
zważenie wody wnikającej w beton w jednostce czasu z zastosowaniem skalibrowanej
szklanej rurki, umocowanej z zachowaniem wodoszczelności do badanej powierzchni.
Średnica rurki, zależnie od stosowanej normy, może wynosić 20 mm, 50 mm, 100 mm.
Wysokość słupa wody, zależnie od stosowanej normy, może wynosić 100 mm, 150 mm,
200 mm. Uzyskane wyniki to:
• ilość wody wnikającej w beton w czasie badania (zależność liniowa lub nie, ilość
wody ograniczona lub nie),
• temperatura badania,
• zawartość wilgoci w badanym obszarze.
W przypadku wątpliwości można pobrać rdzenie i zbadać ich przepuszczalność zgodnie
z PN-EN 12390-1:2001i ISO 7031.
Otrzymane wyniki porównać z wymaganiami dokumentacji technicznej lub danymi
producenta systemu.
– Grubość powłoki w stanie utwardzonym można wyznaczyć, znając ilość
zastosowanego wyrobu wg ISO 2808, metoda nr 2.
Grubość można także oznaczać metodami niszczącymi, takimi jak:
• metoda profilometryczna podana w ISO 2808,
• metoda nacinania krawędzi podana w ISO 2808, metoda 5B,
• wywiercenie rdzenia i pomiar grubości warstwy
– Zdolność krycia. Nieciągłości, przerwania i wady powłoki można wykryć wizualnie
zgodnie z normą ISO 4628-1-6:2003-04.
– Przyczepność powłok można badać metodą nacinania podaną w EN ISO 2409-6 lub
metodami analogicznymi do metod badań laboratoryjnych określonych w EN 1542.
Metodę nacinania można stosować do warstw o grubo-ści mniejszej niż 0,5 mm, a
metodę odrywania do warstw grubszych.
Metody niszczące należy stosować tylko w uzasadnionych przypadkach.
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– Głębokość wnikania impregnatu zależy od porowatości podłoża i od zdolności wyrobu
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6.4.3. Dodatkowe badania właściwości technicznych systemów ochrony
powierzchniowej
Badania takie przeprowadza się z ramach przyjętego Programu Zapewnienia Jakości lub
gdy konieczność przeprowadzenia takich badań wynika z odrębnych przesłanek i
szczegółowej specyfikacji technicznej.
Decyzję o wyborze parametrów do sprawdzenia oraz przeprowadzeniu dodatkowych
badań podejmuje się w sposób indywidualny. Oceny wyników badań należy dokonywać
w sposób kompleksowy.
7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7 pkt 7

7.2.Szczegółowe zasady obmiaru robót
Dla prac ochrony powierzchniowej jednostką rozliczeniową jest 1 m2. Obmiar robót
zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy zakrywającej.

8.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.).
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8.3.Odbiór częściowy
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Przy wykonywaniu powierzchniowego zabezpieczenia robotami ulegającymi zakryciu są
prace naprawcze podłoża lub jego przygotowanie i każda stwardniała warstwa
stanowiąca podłoże dla kolejnej nakładanej warstwy powłoki ochronnej.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do
nakładania systemu ochrony powierzchniowej (lub jego pierwszej warstwy), natomiast
odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed ułożeniem
kolejnej warstwy.
W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi
przygotowania podłoża określonymi w pkt. 2.2.1. i 5.3. Jeżeli wszystkie pomiary i
badania dały wynik pozytywny można uznać podłoże za przygotowane prawidłowo, tj.
zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do nakładania
systemów ochrony.
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane.
W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie
przeprowadzić badania nieodebranego podłoża.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

PUHP ALMiRENEUSZ kUŚMIERSKI
ul. Toruńska 4a ; 05-300 Mińsk Mazowiecki GSM 602 439 438

www.alm-ik.pl

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed wykonaniem następnej warstwy lub
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia
robót

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz
Szczegółową Specyfikacją Techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja
powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas
jej działania powinna określać umowa.

8.4.2. Dokumenty do końcowego odbioru
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
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wykonywania robót,
– Szczegółowe
Specyfikacje Techniczne ze
zmianami
wprowadzonymi
w
trakcie wykonywania robót,
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robót, protokoły kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
użytych wyrobów budowlanych,
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
– protokoły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, – wyniki badań
laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi
dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4.,
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem
merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny prace nie powinny być odebrane.
W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.5. niniejszej
Specyfikacji Technicznej i przedstawić prace ponownie do odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie
ograniczają trwałości i skuteczności robót, zamawiający może wyrazić zgodę na
dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia
w stosunku do ustaleń umownych,
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca
zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane warstwy ochronne, ponowne wykonać
prace i powtórnie zgłosić je do odbioru.
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PUHP ALMiRENEUSZ kUŚMIERSKI
ul. Toruńska 4a ; 05-300 Mińsk Mazowiecki GSM 602 439 438

www.alm-ik.pl

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich
uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: – ustalenia podjęte w
trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań, – wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich
usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.5.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu systemu ochrony
powierzchniowej po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny
(końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości
robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych pracach.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST
„Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy i wytyczne
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2. PN-EN 1504-2:2006

Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania –
Materiały – Właściwości i wymagania.
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i
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1. PN-EN 13813:2003
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3. PN-EN 1504-3:2006

4. PN-EN 1504-9:2010

5. PN-EN 1504-10:2005,
PN-EN 1504-10:2005/AC:2006

6. PN-EN 206-1:2003,
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004,
PN-EN 206-1:2003/A1:2005,
PN-EN 206-1:2003/A2:2006
7. PN-EN 1008:2004
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ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony
powierzchniowej betonu.
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i
ocena zgodności – Część 3: Naprawy konstrukcyjne i
niekonstrukcyjne.
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i
ocena zgodności – Część 9: Ogólne zasady dotyczące
stosowania wyrobów i systemów.
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i
ocena zgodności – Część 10: Stosowanie wyrobów i
systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac.
Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu.

10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr

92, poz.881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z

2004 r. Nr 204, poz. 2087).
– Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz

ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2010 Nr 114, poz. 760).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz.2016 z późn. zmianami).
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.
U. z 2001 r.Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami).
– Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006
r. Nr 171, poz. 1225 z późn. zmianami).

10.3. Rozporządzenia
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
późniejszymi zmianami).

54

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów

–

–

–

–

–

–

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003
r. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych
preparatów (Dz. U. 2009 nr 53 poz. 439).
Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również
dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE nr L 353 z 31 grudnia
2008 roku).

10.4. Obwieszczenia
– Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu

mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich
norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych,
wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów (M. P. Nr 32 z 2004 r., Nr 32, poz.
571).
– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U.
2010 Nr 138, poz. 935).
– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2010
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (Dz. U. 2010 Nr 136, poz. 914).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje
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wykończeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne (ITB, Warszawa 2004).
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część A: Roboty
ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe (ITB, 2008).
– Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 9: Naprawy konstrukcji żelbetowych przy użyciu
kompozytów z żywic syntetycznych (ITB, Warszawa 2006).
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– Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych: część B: Roboty
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– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik

projektanta, kierownikabudowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag
Dashofer, Warszawa 2010 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania
ogólne Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
– Maciej Rokiel – Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w
praktyce,wyd. II, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.
– Maciej Rokiel – Wycena nowych technologii w budownictwie (Polcen, 2010).

OKŁADZINY CERAMICZNE I HYDROIZOLACJE W
POMIESZCZENIACH MOKRYCH
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Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości IBDiM
– Instytut Budowy Dróg i Mostów
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem hydroizolacji zespolonej oraz okładziny
ceramicznej w pomieszczeniach mokrych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem
określonym w pkt. 1.8.

1.4. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania hydroizolacji zespolonej pomieszczeń mokrych oraz
wykonania okładziny ceramicznej. Oznacza to, że warstwa hydroizolacji znajduje się
bezpośrednio pod okładziną ceramiczną.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych i okładzinowych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania robót hydroizolacyjnych i okładzinowych w
pomieszczeniach mokrych
Dokumentacja wykonania prac hydroizolacyjnych i okładzinowych pomieszczeń
mokrych stanowi część składową dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne
sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich
pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”
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Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały wchodzące w skład systemu hydroizolacji pomieszczeń mokrych będące w
myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami
budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz.
881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny
mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
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– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
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.
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania).

2.4. Warunki przechowywania wyrobów wchodzących w skład
systemu hydroizolacji i wykonywania okładzin pomieszczeń
mokrych
Wszystkie wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj.
norm bądź aprobat technicznych lub wytycznych wynikających z niniejszej
specyfikacji technicznej.

Strona

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz
będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujących prace hydroizolacyjne i okładzinowe. Przy doborze narzędzi i sprzętu
należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów.
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych i okładzinowych należy stosować
następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:
– do przygotowania i oceny stanu podłoża – młotki, przecinaki, szczotki, szczotki
druciane, szpachelki, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do czyszczenia
powierzchni, termometry do mierzenia temperatury podłoża i powietrza,
wilgotnościomierze do oznaczania wilgotności
podłoża, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, łaty, poziomnice,
– do nakładania preparatów gruntujących i wykonywania warstwy sczepnej –
pędzle, szczotki, wałki, urządzenia do natrysku
– do przygotowania mas hydroizolacyjnych i zapraw – naczynia i wiertarki z
mieszadłem wolnoobrotowym, mieszalniki, betoniarki
– do ręcznego nakładania mas hydroizolacyjnych i zapraw – zwykłe narzędzia
– do natryskowego nakładania zapraw i mas hydroizolacyjnych – informacje o
typach stosowanych agregatów natryskowych, mieszalnikach, o średnicach i
dopuszczalnych długościach wężów jak również typach dysz zawierają zawsze SST
stosowanego materiału.
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I
NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 3.2. Sprzęt do wykonywania
robót hydroizolacyjnych i okładzinowych pomieszczeń mokrych
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– do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych – nożyczki,
nożyce, noże,
– do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów
izolacyjnych z rolek, wałki (rolki) do dociskania, pace do wygładzania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST
„Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4 4.2.
Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów
Wyroby stosowane do wykonania prac hydroizolacyjnych i okładzinowych w
pomieszczeniach mokrych mogą być przewożone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy
prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w
opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciągniki, wózki.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Układ warstw konstrukcji podłogi i ścian w pomieszczeniach mokrych określa dla
każdego przypadku dokumentacja techniczna, zastosowane rozwiązania
konstrukcyjne, intensywność obciążenia wodą i inne obciążenia oraz wymagania
inwestora.
Dokumentacja techniczna musi zawierać szczegółowe rysunki pokazujące
rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe detali takich jak: dylatacje strefowe, dylatacje
brzegowe, obsadzenie i uszczelnienie wpustów, przejść rur instalacyjnych, sposób
uszczelnienia progów drzwiowych itp.
Dopuszczalne jest np. dodatkowe wykonanie hydroizolacji pośredniej
niedopuszczalne jest jednakże pominięcie uszczelnienia zespolonego.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania
ogólne”
Kod CPV 45000000- 7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót
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Do wykonywania robót hydroizolacyjnych i okładzinowych można przystąpić po
zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić
przyczynę uszkodzenia warstw poprzedzających oraz po przygotowaniu i kontroli
podłoża a także po przeprowadzeniu kontroli materiałów.
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Powłoka hydroizolacyjna może być układana na podłożach wykonanych z materiałów
wymienionych w punkcie 2.2.1. z uwzględnieniem wymogów podanych w punktach
2.2.4. i 2.2.5. Spadek posadzki, jeżeli jest przewidziany, powinien wynosić minimum
1% (zalecane 1,5%).
Poziome podłoże musi być suche równe, bez ostrych krawędzi i nierówności,
wystających wtrąceń, itp. Wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia
wodochronne pomieszczeń mokrych (ITB, Warszawa 2005) prześwit między
podłożem a łatą o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Dla podłoży
pionowych muszą być spełnione następujące wymagania:
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej,
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie
odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,
• odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm
na wysokości kondygnacji.
• odchylenie powierzchni od poziomu nie może być większe niż 2 mm na 1 m.
Za podłoże czyste uważa się podłoże bez luźnych i niezwiązanych cząstek, pyłów,
plam oleju i innych zanieczyszczeń.
Cementowe podłoże uważa się za matowo-wilgotne jeżeli cechuje się ono
jednorodną, ciemną i matową powierzchnią. Woda naniesiona na tak przygotowane
podłoże musi w krótkim czasie ulec wchłonięciu, nie może występować na
powierzchni błyszcząca warstewka wody.
Cementowe podłoże uważa się za suche, jeżeli jest w stanie powietrzno-suchym,
bez zaciemnień i innych śladów wilgoci. Wg Warunków technicznych wykonania i
odbioru robót część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia
wodochronne pomieszczeń mokrych (ITB,
Warszawa 2005) wilgotność masowa suchego podłoża nie może przekraczać 6%.
Wytyczne Hinweise für die Ausführung Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und
Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich. ZDB Merkblatt
I.2005 za maksymalną graniczną wilgotność cementowego podłoża przyjmują 2%.
Dla jastrychów anhydrytowych z ogrzewaniem podłogowym wilgotność (mierzona
aparatem CM), wg ww. wytycznych nie może być wyższa niż 0,3%, dla jastrychów
bez ogrzewania podłogowego 0,5%.
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót część C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń
mokrych (ITB, Warszawa 2005)” płyty gipsowe powinna spełniać następujące
warunki:
− powierzchnia płyt powinna być gładka i równa, bez uszkodzeń kartonu,
krawędzi i narożników,
− płyty powinny być o wilgotności masowej nie przekraczającej 1% i
nasiąkliwości nie większej niż 10%,
− dla rozstawu podpór 500 mm i obciążeniu liniowo rozłożonym, prostopadłym do
włókien kartonu siłą 100 N ugięcie płyt nie powinno być większe niż 0,8 mm,
− prostopadłe go kierunku włókien obciążenie niszczące nie powinno być niższe
niż 600 N,
− złącza płyt powinny być zabezpieczone specjalnymi taśmami.
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5.3. Wymagania dotyczące podłoża 5.3.1.
wymagania ogólne dotyczące podłoża
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Podłoże powinno być wysezonowane, w momencie wykonywania robót
hydroizolacyjnych i okładzinowych odkształcenia podłoża np. na skutek skurczu
powinny być jak najmniejsze. Dla podłoży betonowych i z tradycyjnej zaprawy
cementowej zaleca się sezonowanie podłoża przez 28 dni, w przypadku podłoży z mas
typu PCC lub z suchych zapraw zarabianych na budowie tylko wodą – wiążące są
wytyczne producenta. Wg wytycznych Hinweise für die Ausführung
Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den
Innen- und Außenbereich. ZDB Merkblatt I.2005 dla ścian murowanych z cegieł,
pustaków ceramicznych, bloczków itp. czas sezonowania powinien wynosić minimum
6 miesięcy.
Dla jastrychów anhydrytowych wiążące są wytyczne producenta i pomiar
wilgotności masowej. Wg wytycznych Informationen über Calciumsulfatfließestriche
(IGE, 1997) dla jastrychu o grubości 35 mm, czas sezonowania może się wahać od 3
do 6 tygodni, w zależności od warunków cieplno-wilgotnościowych.
W przypadku ogrzewania podłogowego czas schnięcia może zostać znacząco
skrócony, jednakże moment włączenia ogrzewania i jego intensywność
określają wytyczne producenta jastrychu.
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Przeznaczone do uszczelnienia podłoże cementowe musi być stabilne, nośne,
niezarysowane, szorstkie czyste oraz wolne od substancji mogących pogorszyć
przyczepność
Czyszczenie podłoża można przeprowadzić za pomocą metod mechanicznych (np.
szlifowanie), lub ręcznie, np. przez skucie, zmycie wodą z dodatkiem detergentu czy
też zastosowanie innych specjalistycznych środków. Po usunięciu mleczka
cementowego powierzchnię oczyścić odkurzaczem przemysłowym, ewentualnie
zdmuchnąć pył sprężonym powietrzem.
Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawić zaprawami naprawczymi np. typu PCC lub
innymi zaprawami mogącymi służyć do reprofilacji. Prace reprofilacyjne
przeprowadzać zgodnie z kartami technicznymi i szczegółową specyfikacją
zastosowanego systemu.
Sposób naprawy zarysowanego podłoża zależy przede wszystkim od przyczyn
powstania rys, ich stabilności i szerokości rozwarcia, dlatego musi on być ujęty w
dokumentacji projektowej robót hydroizolacyjnych.
Powierzchnię tynku oczyścić, odspojone i niestabilne fragmenty skuć, nierówności
i/lub ubytki uzupełnić zaprawą tynkarską, o parametrach wytrzymałościowych
dostosowanych do wytrzymałości podłoża i wcześniej nałożonego tynku. Ze względu
na konieczność zapewnienia odpowiedniego zespolenia z podłożem zaleca się
stosować warstwę sczepną lub dodatek modyfikatorów polimerowych do wody
zarobowej.
Nieotynkowane ściany (mury) konstrukcyjne lub działowe starannie oczyścić,
naprawić (skuć lub wypełnić) spoiny, wypełnić ubytki. Szczególnie starannie ocenić
powierzchnię ściany pod względem równości (płaskości) powierzchni. Do tego celu
stosować zaprawy adekwatne do rodzaju podłoża. Stosując tradycyjne zaprawy (na
bazie spoiw hydraulicznych – cementu i wapna) zaleca się dodanie do wody
zarobowej polimerowych modyfikatorów, lub alternatywnie, zastosowanie warstwy
sczepnej.
Materiały chłonne i bardzo porowate (np. beton komórkowy) wymagają
zagruntowania systemowym gruntownikiem lub przeszpachlowania zamykającego
pory. Należy stosować sposób zalecany przez producenta powłoki hydroizolacyjnej.
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Jastrychy anhydrytowe wymagają sprawdzenia powierzchni ze względu na:
• obecność cienkiej warstwy powstałej ze spoiwa oraz dodatków do suchej
zaprawy.
• nadmierną miejscową koncentrację spoiwa, nie pozwalającą lub znacznie
utrudniającą prawidłowe wiązanie i twardnienie niżej położonych warstw.
• obecność białych, miękkich pól, zwłaszcza na powierzchniach jastrychów
zarobionych zbyt dużą ilością wody
Powierzchnię jastrychów anhydrytowych przed zagruntowaniem zawsze
przeszlifować mechanicznie papierem ściernym i odkurzyć odkurzaczem
przemysłowym.
Suche jastrychy gipsowe (płyty) zamocować do podłoża wkrętami,
uszkodzone i wyłamane krawędzie naprawić zaprawą zalecaną przez producenta,
styki zabezpieczyć systemową taśmą i
za
szpachlować. Powierzchnię płyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych
przeszlifować w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń, uszkodzone krawędzie,
narożniki i złącza naprawić oraz zabezpieczyć systemowymi taśmami i zaszpachlować.
Podłoża gipsowe bezwzględnie wymagają zagruntowania preparatem zalecanym
przez producenta powłoki hydroizolacyjnej.

5.4. Wykonanie jastrychu zespolonego lub warstwy spadkowej
Zgodnie z wymaganiami producenta, na przygotowane podłoże nanieść warstwę
sczepną i natychmiast (dopóki warstwa sczepna nie wyschnie – metodą mokre na
mokre) nałożyć warstwę zaprawy.

5.5. Wykonanie paroizolacji
Roboty należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w
instrukcji producenta materiałów paroizolacyjnych wykorzystywanych w robotach.
Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe
od panującej temperatury punktu rosy.
Rodzaj zastosowanego materiału paroizolacyjnego określa dokumentacja techniczna.

Wykonanie paroizolacji z pap i folii z tworzyw sztucznych
Warstwę paroizolacyjną z pap układać na zakład min. 10 cm. Warstwę paroizolacyjną
z folii układać na zakład min. 5 cm lub łączyć w sposób przewidziany przez
producenta (np. przez zgrzewanie lub wulkanizację). Niedopuszczalne jest układanie
materiałów rolowych „na styk”, bez zachowania zakładów.
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Przy układaniu jednowarstwowym płyty należy układać mijankowo, tak aby starannie
przylegały do siebie, natomiast przy układaniu dwuwarstwowym, spoiny pierwszej i
drugiej warstwy nie mogą się pokrywać.
Przy układaniu jednowarstwowym zaleca się, żeby płyty miały frezowane obrzeża,
co zapobiega ich klawiszowaniu. Płyty zazwyczaj układa się na sucho. Górna
płaszczyzna płyt termoizolacyjnych musi tworzyć równą płaszczyznę.
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5.7.Wykonanie jastrychu dociskowego
Grubość i parametry wytrzymałościowe jastrychu dociskowego muszą być zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.5. Pod jastrychem dociskowym wykonać
warstwę rozdzielającą lub ochronną np. z folii PE. Powierzchnia jastrychu nie może
być zatarta na gładko.
Dylatacje brzegowe oddzielają jastrych od elementów pionowych – wykonuje się je
najczęściej ze specjalnych profili brzegowych lub pasków styropianu. Przecinają one
warstwę wierzchnią i dodatkowo, w przypadku podłogi pływającej uniemożliwiają
powstawanie tzw. mostków akustycznych. Nie powinny one być węższe niż 10 mm
(szczególnie istotne w przypadku systemów z ogrzewaniem podłogowym). Dla
jastrychu układanego na warstwie rozdzielającej lub pływającego, przy większych
powierzchniach oraz w systemach ogrzewania podłogowego należy wykonać
dylatacje pośrednie. Stosuje się do tego celu najczęściej specjalne profile dylatacyjne
lub paski styropianu. Powinny przebiegać prostoliniowo oraz przez cały przekrój
podkładu Dzielą one jednocześnie powierzchnię roboczą na pola technologiczne –
podkład wylewany jest po kolei na poszczególne pola.
Dylatacje pośrednie wykonuje się także w miejscu projektowanych otworów
drzwiowych, zwłaszcza w miejscach łączenia się wylewek w pomieszczeniach o
różnych wymiarach, na styku podłóg o różnej grubości i/lub konstrukcji oraz na
granicy stref z ogrzewaniem podłogowym i bez niego.
W przypadku całopowierzchniowego ogrzewania zaleca się, żeby powierzchnia
niezdylatowana nie była większa od 20 m2 i jednocześnie odległość między
dylatacjami nie przekraczała 5 m. Zdylatowane pole powinno być możliwie zbliżone
do kwadratu, proporcje boków pola prostokątnego nie powinny przekraczać stosunku
2:1.
Dylatacje pośrednie muszą przechodzić przez całą grubość jastrychu i być
odwzorowane w okładzinie. Do ich wykonstruowania doskonale nadają się specjalne
profile dylatacyjne. Ich montaż musi uniemożliwiać penetrację ciekłej wylewki pod
profil, pomocne tu są specjalne taśmy samoprzylepne, dostępne zazwyczaj razem z
profilami.
W przypadku pomieszczeń w kształcie litery „L” dylatacje strefowe należy
wykonstruować tak, aby kształt zdylatowanej powierzchni był prostokątny.
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Podłoże należy przygotować zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3.2. oraz wytycznymi
producenta.
Uszczelnienie podłogi i ścian do wysokości około 20 cm nad poziom posadzki
wykonuje się zawsze w postaci szczelnej wanny, z zastosowaniem taśmy i narożnych
kształtek uszczelniających na styku podłoga-ściana. Na powierzchniach pionowych
izolację należy wykonać do wysokości około 40 cm powyżej prysznica, dla wanny lub
umywalki około 30 cm powyżej baterii – dla pomieszczeń wilgotnych w budynkach
mieszkalnych i użyteczności publicznej, ale eksploatowanych identycznie – np.
łazienki w pokojach hotelowych. W pomieszczeniach narażonych na intensywne
obciążenie wodą (np. natryski w basenach) izolację ścian należy wykonać na całej
powierzchni.
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Wewnątrz kabiny prysznicowej izolujemy zawsze całą powierzchnię ścian.
Niedopuszczalne jest pomijanie hydroizolacji podłoża pod i za wanną, brodzikiem itp.
W pomieszczeniach, w których posadzka jest zmywana bieżącą wodą, w przejściu
do sąsiedniego pomieszczenia nie obciążonego wodą i nie użytkowanego w
analogiczny sposób, zaleca się wykonstruowanie progu o wysokości 15 cm. Izolacja
zespolona musi być wywinięta na całą wysokość progu i jego płaszczyznę poziomą.
Izolacja progu drzwiowego musi zapewniać szczelność w razie okresowego
wycieku wody na posadzkę. Poziom sąsiedniego, suchego pomieszczenia powinien
być wyższy. Zalecane jest zamocowanie specjalnego kątownika (zabezpieczonego
antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej/szlachetnej), wymuszającego zróżnicowanie
poziomów.

5.8.1.Uszczelnienie z mat i folii uszczelniających
Klej mocujący matę do podłoża należy nałożyć pacą o uzębieniu 3÷4 mm i
bezpośrednio na nim ułożyć matę, wciskając ją pacą w podłoże, zawsze w kierunku
luźnego końca. Sąsiednie pasy układa się na styk i uszczelnia systemowymi taśmami
uszczelniającymi, klejonymi całopowierzchniowo po ułożeniu maty, ale przed
wykonaniem okładziny ceramicznej. Maty stosuje się zazwyczaj na podłożach
poziomych.
Folie mogą być stosowane zarówno na podłożach pionowych jak i poziomych. W
przypadku folii zazwyczaj wystarczające jest nałożenie kleju na podłoże i zatopienie
w jego powierzchni folii uszczelniającej. Poszczególne pasy łączy się na zakład min.
10 cm lub układa na styk i uszczelnia specjalnymi taśmami lub odciętymi paskami
folii o szerokości przynajmniej 10 cm z każdej strony styku Szczegóły opisuje zawsze
SST zastosowanego systemu.
5.8.2. Uszczelnienie dylatacji, przejść rur instalacyjnych, wpustów, itp.
Dokumentacja projektowa musi zawierać opis sposobu wykonstruowania i wykonania
trudnych i krytycznych miejsc takich jak dylatacje, wpusty, przejścia rur
instalacyjnych, itp.
Dylatacje brzegowe i strefowe należy wykonstruować zgodnie z wymaganiami pkt.
5.7. i uszczelnić przy pomocy taśm i kształtek wtopionych w masę hydroizolacyjną w
sposób zalecany przez producenta systemu. Szerokość dylatacji nie może być
mniejsza niż 10 mm.
Przejścia rur instalacyjnych uszczelnia się za pomocą manszet. Zastosowane
wpusty muszą posiadać kołnierze pozwalające na szczelne zespolenie z powłokę
hydroizolacyjną.
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Układanie płytek ceramicznych można rozpocząć po dostatecznym związaniu lub
wyschnięciu warstwy hydroizolacji ze szlamu lub folii w płynie. Czas ten jest zawsze
podawany przez producenta systemu.
Układanie płytek na uszczelnieniu z maty uszczelniającej możliwe jest
bezpośrednio po przyklejeniu maty (należy uważać, aby nie uszkodzić przy tym
powierzchni maty). Najpierw należy nałożyć zaprawę klejową na matę i przy pomocy
gładkiej krawędzi pacy wypełnić zaprawą klejową „kubełki” maty. Bezpośrednio po
tym układać płytki, zwracając uwagę na konieczność ich pełnego podparcia.
Układanie płytek na uszczelnieniu z folii uszczelniającej możliwe jest po
wyschnięciu kleju (czas ten określa producent systemu, zazwyczaj nie przekracza on
kilkunastu godzin).
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Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość, szerokość spoin
oraz układ dylatacji. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i
wielkości płytek.
Zaprawę klejącą należy przygotować zgodnie z wymogami producenta (ilość
wody, czas mieszania itp.).
Czas, po którym można rozpocząć spoinowanie podany jest w szczegółowej
specyfikacji technicznej lub karcie technicznej zastosowanego kleju. Zalecanym
czasokresem jest 24 godziny. Jeżeli do klejenia okładzin ceramicznych stosowano klej
dwuskładnikowy, czas do rozpoczęcia spoinowania nie powinien być krótszy niż 48
godzin (dla warunków normalnych.

Powierzchnie poziome
Okładzinę ceramiczną układa się na pełne podparcie, na warstwie zaprawy klejącej o
grubości nie przekraczającej 5 mm metodą pacy ząbkowanej lub metodą narzucania
(ang. floating metod) przy stosowaniu kleju dedykowanego okładzinom podłogowym,
lub metodą narzucania i rozprowadzania (ang. floating and buttering metod) przy
stosowaniu kleju do okładzin podłogowych i ściennych. Niedopuszczalne jest
pozostawienie pustych przestrzeni pod płytką.
Po nałożeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub
wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po
podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania
przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć
i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej
kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe
płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Należy przestrzegać podanych przez
producenta czasu obrabialności, czasu otwartego i korygowalności.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
– do 100 mm – około 2 mm,
– od 100 do 200 mm – około 3 mm,
– od 200 do 600 mm – około 4 mm,
– powyżej 600 mm – około 5-20 mm.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć
jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować profile (listwy) dylatacyjne.
Szczeliny dylatacyjne nie mogą być zanieczyszczone klejem lub zaprawą spoinującą.
Po ułożeniu płytek na powierzchni poziomej wykonuje się cokolik. Szczegóły
powinna określać dokumentacja projektowa.
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Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą
lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na
wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek.
Okładzinę ceramiczną układa się na pełne podparcie, na warstwie zaprawy klejącej o
grubości nie przekraczającej 5 mm metodą narzucania i rozprowadzania (ang.
floating and buttering metod).
Nie wolno dopuścić do pozostawienia pustych przestrzeni pod płytką.
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Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim
dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i
„mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca
się dobijać młotkiem gumowym.
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki)
dystansowe. Zalecane szerokości spoin podano powyżej.
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez
co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia
płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica.
W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać
odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier
usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.
Ze względu na obciążenie wilgocią i wodą nie wolno stosować mozaiki nakładanej
metodą montażową lub drugostronną (po przyklejeniu modułu siatka pozostaje w
warstwie zaprawy klejowej), lecz tylko metodą licową (papier lub siatka jest usuwana
po związaniu kompozycji z powierzchni licowej przed spoinowaniem).

Spoinowanie
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania po powierzchni
wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny
uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Aby zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin korzystne może być lekkie zwilżanie ich wilgotną
gąbką.
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki
zewnętrzne, po stwardnieniu, spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami
impregnującymi.
Ostatnim etapem jest wypełnienie dylatacji elastyczna masą. Aby zapewnić
właściwe warunki pracy masy dylatacyjnej musi ona przylegać tylko do boków
szczeliny, dlatego należy stosować specjalne sznury wypełniające lub paski folii
układane na dnie szczeliny. Jeżeli producent masy wypełniającej dylatacje zaleca
stosowanie preparatu gruntującego podłoże, to należy najpierw zagruntować boki
szczeliny a następnie umieścić w złączu sznur wypełniający.
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Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
– powinna zapewnić bezpieczeństwo użytkowania (patrz pkt 2.2.10.),
– cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem
– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem tj. przy lekkim
opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
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grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją
producenta oraz wartością podaną w pkt. 5.9.,
dopuszczalne odchylenie powierzchni poziomych od płaszczyzny (mierzone łatą
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż
5 mm na całej długości lub szerokości powierzchni okładziny,
spadek powierzchni posadzki, jeżeli jest przewidziany, powinien wynosić 1,5%
(minimalny 1%), – dopuszczalne tolerancje wymiarowe powierzchni pionowych
wynoszą:
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii
prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm
przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,
• odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4
mm na wysokości kondygnacji,
• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2
mm na 1 m, – spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione
zaprawą do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2
mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek
gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i
trzeciego,
szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym
w projekcie, – listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i
instrukcją producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania
ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6
Przed przystąpieniem do wykonywania prac hydroizolacynych i okładzinowych
pomieszczeń mokrych należy przeprowadzić kontrolę jakości i badania materiałów,
które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowania
podłoża.
Wszystkie materiały – płytki, zaprawy klejące i spoinujące, materiały
hydroizolacyjne jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom
określonym w dokumentacji projektowej.
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Materiały użyte do wykonania hydroizolacji i prac okładzinowych muszą odpowiadać
wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobów będących materiałami budowlanymi w myśl Ustawy o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881),
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób
przechowywania materiałów,
– terminy przydatności podane na opakowaniach.
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 6.2.1.Kontrola jakości
materiałów
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wody oraz
ewentualnie innych materiałów użytych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych
badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować
właściwości określone w pkt. 2.2.11. oraz 2.2.12. niniejszej specyfikacji oraz
określone w SST zastosowanych materiałów.

6.2.2.Badania podłoży pod warstwę hydroizolacji
Bezwzględnemu sprawdzeniu podlega:
– oczyszczenie podłoża z kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał
niestabilnych fragmentów cegieł itp
– oczyszczenie ze starych wymalowań, zanieczyszczeń olejowych, tłustych
zabrudzeń, środków antyadhezyjnych itp.
W zależności od rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie
wodą z dodatkiem detergentu lub stosując specjalistyczne środki,
– stan i równość podłoża.
– spadek podłoża, jeżeli jest przewidziany.
– temperatura powietrza i podłoża,
– wilgotność podłoża,
– poprawność zagruntowania lub zwilżenia podłoża.
Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich
przyrządów (wilgotnościomierz, termometr). Wygląd powierzchni podłoża należy
ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub
sztucznym.
Pozostałe badania (np. za pomocą młotka Schmidta, badania pull-off, pomiar
wilgotności aparatem CM, itp.), jeżeli są wykonywane, należy przeprowadzić
metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach, SST itp.).
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej, SST lub kartach technicznych odpowiednich materiałów, odnotowane w
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1.Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót
hydroizolacyjnych i płytkarskich z dokumentacją projektową, ST i kartami
technicznymi. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość
dalszych prac i skuteczność robót hydroizolacyjnych.
Powinny one obejmować sprawdzenie:
– przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w pkt. 5.3.-5.9. niniejszej
ST,
– poprawności przygotowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw
(paroizolacja, termoizolacja, jastrych zespolony/dociskowy/na warstwie
rozdzielającej. Poprawność wykonania poszczególnych warstw ma wpływ na
skuteczność i poprawność robót hydroizolacyjnookładzinowych.
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6.3.2.Badania w czasie wykonywania poszczególnych warstw:
a) Podczas nakładania powłoki hydroizolacyjnej kontrolować należy:
− wygląd zewnętrzny materiałów,
− poprawność przygotowania podłoża,
− ilość mieszanych składników, czas mieszania, czas aplikacji, zużycie materiału,
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− grubość nakładanej powłoki. Kontrolę należy przeprowadzać na bieżąco
sprawdzając zużycie materiału dla każdego cyklu roboczego,
− dłgość przerw technologicznych,
− wygląd nałożonej każdej warstwy powłoki. Powłoka powinna mieć jednolitą
barwę i jednolity wygląd,
− poprawność wtopienia siatki wzmacniającej (jeżeli jest wymagana). Kontrolę
należy przeprowadzić przez szczegółowe oględziny, niedopuszczalne jest
odwzorowanie oczek siatki na powierzchni powłoki,
− poprawność wklejenia taśm uszczelniających, manszet itp. Kontrolę należy
przeprowadzić przez oględziny. Sposób wklejenia musi odpowiadać wymogom
producenta systemu,
− sposobu wykonania i uszczelnienia dylatacji, wpustów, przejść rur
instalacyjnych itp.
W odniesieniu do materiałów nakładanych wielowarstwowo badania te powinny
być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy.
b) Podczas wykonywania uszczelnienia zespolonego z mat i folii uszczelniających
kontrolować należy:
− poprawność przygotowania podłoża,
− poprawność przygotowania kleju (ilość mieszanych składników, czas mieszania,
czas aplikacji, zużycie materiału),
− poprawność nałożenia kleju na podłoże – przez oględziny,
− poprawność doszczelnienia krawędzi styków, dylatacji itp.
detali, − pozostałe wymagania określone w SST.
6.3.3.Podczas wykonywania okładzin ceramicznych kontrolować należy:
– wygląd zewnętrzny zapraw klejących i spoinujących,
– poprawność przygotowania podłoża,
– ilość mieszanych składników zapraw, czas mieszania, czas aplikacji,
– długość przerw technologicznych,
– jakość (wygląd) powierzchni i krawędzi płytek,
– barwę, odcień oraz prawidłowość ułożenia płytek – należy sprawdzać wizualnie i
porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
– odchyłki wymiarowe powierzchni, zgodnie z pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji, z
dokładnością do 1 mm,
– prostoliniowość spoin, np. za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin
na całej ich długości – dokonane pomiary odchyleń z dokładnością do 1 mm,
– szerokość spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru –
na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,
– grubość warstwy zaprawy klejącej pod płytkami
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Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały
wszystkie wymagania dotyczące wykonanego uszczelnienia zespolonego, w
szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
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6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań
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jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoża,
– prawidłowości wykonania prac hydroizolacyjnych i okładzinowych, –
prawidłowości wykonania detali konstrukcyjnych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy
w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie
dokumentów:
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania warstw
hydroizolacyjnych i okładzinowych, a użyte materiały spełniały wymagania podane
w pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania robót temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła
poniżej minimalnej temperatury podawanej w kartach technicznych zastosowanych
materiałów,
c) czy przestrzegane były długości przerw technologicznych między poszczególnymi
etapami robót.
–

6.4.2.Opis badań
6.4.2.1. Sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie
drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy
dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem).
6.4.2.2. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek (odcień, kolor, wzory itp.).
6.4.2.3. Sprawdzenie wyglądu powierzchni okładziny.
6.4.2.4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i dopuszczalnych
odchyleń.
6.4.2.5. Sprawdzenie wykończenia przy dylatacjach, wpustach, przejściach rur
instalacyjnych, progach, itp.
Badania powyższe należy przeprowadzić wzrokowo, przez pomiar oraz
porównanie z dokumentacją projektową, równocześnie z oceną zgodności wykonania
robót z wymaganiami podanymi w pkt. 5.8. i 5.9. niniejszej specyfikacji.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU
ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7
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Powierzchnie przeznaczone do uszczelnienia oblicza się w m2 na podstawie
dokumentacji projektowej przyjmując rzeczywiste wymiary uszczelnianej
powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie nie przeznaczone do
uszczelnienia większe od 0,25 m2. Z uszczelnianej powierzchni nie odlicza się
powierzchni wpustów.
W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy dokumentacją a stanem
faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego.
Powierzchnie robót płytkarskich oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji
projektowej przyjmując rzeczywiste wymiary powierzchni przeznaczonej do
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7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót
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wyłożenia płytkami. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie nie
przeznaczone do wyłożenia płytkami większe od 0,25 m
2.
Od powyższych powierzchni nie odlicza się dylatacji.
Długość dylatacji oblicza się w mb ich długości z dokładnością 10 cm. Ilość
wpustów i przejść rur instalacyjnych oblicza się w sztukach.
Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem
warstwy zakrywającej.

8.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy wykonywaniu hydroizolacji zespolonej, robotami ulegającymi zakryciu są
podłoża i każda związana warstwą stanowiącą podłoże dla kolejnej warstwy systemu.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy systemu po
jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy.
W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi
przygotowania podłoża określonymi w pkt. 5.3. Jeżeli wszystkie pomiary i badania
dały wynik pozytywny można uznać podłoże za przygotowane prawidłowo, tj.
zgodnie z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją techniczną i zezwolić
na przystąpienie do nakładania warstwy hydroizolacji.
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże nie powinno być
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
należy ponownie przeprowadzić badania nieodebranego podłoża.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

Strona

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.).
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed wykonaniem następnej warstwy lub
odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności
kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia
robót
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8.3. Odbiór częściowy
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1.Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją
projektową oraz niniejszą specyfikacją techniczną. Odbiór ostateczny
przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać
umowa.

8.4.2.Dokumenty do końcowego odbioru
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót,
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robót,
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robót, protokoły kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
użytych wyrobów budowlanych,
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
– protokoły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, –
wyniki
badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi
dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4.,
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. do
5.10. niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty hydroizolacyjne i płytkarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie
wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny prace nie powinny być
odebrane. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności
zakwestionowanych prac z wymaganiami określonymi w dokumentacji
projektowej oraz w pkt. 5.3. do 5.10. niniejszej specyfikacji technicznej i
przedstawić poprawione roboty do odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie
ograniczają trwałości i skuteczności robót, zamawiający może wyrazić zgodę na
dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca
zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane prace, wykonać je ponownie i
powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór
może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: – ustalenia podjęte w
trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej
skuteczności) i okładziny ceramicznej po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z
usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzględnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone
wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych i okładzinowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania
ogólne”
Kod CPV 45000000, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót hydroizolacyjnych i okładzinowych może być dokonane
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych
robót.Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy i wytyczne
PN-EN 13813:2003
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i
wymagania.
2. PN-EN 1504-3:2006
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje,
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 3: Naprawy konstrukcyjne
i niekonstrukcyjne. 3. PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN
206-1:2003/A1:2005, PN-EN 2061:2003/A2:2006
Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
4.
PN-EN 12004:2002, PN-EN
12004:2002/A1:2003 Kleje do
płytek. Definicje i wymagania
techniczne. 5.
PN-EN
1308:1999 Kleje do płytek –
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Oznaczenie poślizgu. 6.
PN-EN
1346:1999
Kleje do płytek – Oznaczenie czasu otwartego. 7.
PN-EN 1347:1999
Kleje do płytek – Oznaczenie zwilżalności.
8. PN-EN 1348:1999, PN-EN 1348:1999/Ap1:2005
Kleje do płytek – Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie dla klejów cementowych.
9. PN-EN 12002:2005, PN-EN 12002:2005/Ap1:2005
Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i
zapraw do spoinowania.
10. PN-EN 13888:2004
Zaprawy do spoinowania płytek – Definicje i wymagania techniczne.
11. PN-EN 12808-2:2003
Zaprawy do spoinowania płytek – Część 2 – Oznaczanie odporności na ścieranie. 12.
PN-EN 12808-3:2003
Zaprawy do spoinowania płytek – Część 3 – Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie i
zginanie.
13. PN-EN 12808-5:2003
Zaprawy do spoinowania płytek – Część 5 – Oznaczanie absorpcji wody.
14. PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu. 15. PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do
zaprawy.
16. PN-EN 197-1:2002
Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
17. PN-EN 1542:2000
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań.
Pomiar przyczepności przez odrywanie. 18. PN-EN 14411:2007(U)
Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
19. PN-EN ISO 10545-6:1999
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek
nieszkliwionych. 20. PN-EN ISO 10545-7:2000
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni
płytek szkliwionych. 21. PN-EN ISO 10545-13:1990, PN-EN ISO 1054513:1990/ Ap1:2003 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności
chemicznej. 22. PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne.
Oznaczenie odporności na plamienie. 23.
PN-EN 101:1994
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
24. PN-EN ISO 11600:2004
Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Klasyfikacja i wymagania
dotyczące kitów.
25. PN-EN 26927:1998
Budownictwo – Wyroby do uszczelniania. Kity – Terminologia.
26. PN-EN ISO 7389
Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Określanie powrotu
elastycznego kitów.
27. PN-EN ISO 8339:2005 (U)
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Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Kity – Określanie właściwości
mechanicznych przy rozciąganiu.
28. PN-EN ISO 8340:2005 (U)
Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Kity – Określanie właściwości
mechanicznych kitów przy stałym rozciąganiu.
29. PN-EN ISO 10590:2007
Konstrukcje budowlane – Kity – Określanie właściwości mechanicznych kitów przy
rozciąganiu, przy stałym wydłużeniu, po działaniu wody. 30. PN-EN ISO 10591:2007
Konstrukcje budowlane – Kity – Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów po
działaniu wody.
31. PN-EN ISO 11432:2005 (U)
Konstrukcje budowlane – Kity – Określanie odporności na ściskanie.
32. PN-B-30151:1997 Kit tiokolowy.
33. PN-EN 13541-1:2002
Wyposażenie basenów pływackich. Część 1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i
metody badań.
34. PN-EN 998-1:2004
Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1. Zaprawa tynkarska. 35.
PN-EN 520:2006
Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań.
36. PN-EN 13815:2008
Wyroby gipsowe z dodatkiem włókien – Definicje, wymagania i metody badań.
37. PN-EN 13970:2006
Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary
wodnej – Definicje i właściwości.
38. PN-EN 13984:2006
Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
regulacji przenikania pary wodnej – Definicje i właściwości.
39. PN-EN 13162:2002
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie – Specyfikacja.
40. PN-B-20132:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania.
41. PN-EN 13164:2003
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja.
42. PN-EN 13165:2003
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie – Specyfikacja.
43. PN-EN 13170:2003
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z ekspandowanego korka
(ICB) produkowane fabrycznie – Specyfikacja.
44. ZUAT-15/IV.13/2002
Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok
hydroizolacyjnych.
45. ZUAT-15/IV.19/2005
Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powłok
hydroizolacyjnych.
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46. ZUAT-15/IV.16/2007
Kity uszczelniające do izolacji wodochronnych w pomieszczeniach mokrych i w
zbiornikach na wodę.
47. DIN 51130 :2004-06
„Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft;
Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr;
Begehungsverfahren;Schiefe Ebene”.
48. DIN 51097 1992-11
Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft;
Naßbelastete Barfußbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene.
49. DIN 18560-1:2004
Estriche im Bauwesen. Teil 1. Allgemeine Anforderungen, Prüfung und Ausführung.
50. DIN 18560-2:2004
Estriche im Bauwesen. Teil2. Estriche auf Dämmschichten (Schwimmende Estriche).
51. DIN 18560-2:2004
Estriche im Bauwesen. Teil 3. Verbundestriche.
52. DIN 18560-4:2004
Estriche im Bauwesen. Teil 4. Estriche auf Trennschicht.
53. Informationen über Calciumsulfatfließestriche (IGE, 1997).
54. Merkblatt 1: „Fliessestriche auf Calciumsulfatbasis in Feuchttraumen”
[IGE/WTM, VI.2000].
55. Merkblatt
2:
„Austrocknung
von Fließsestrichen
auf
Calciumsulfatbasis” [IGE/WTM/BDM,VI.2000].
56. Merkblatt 3: „Calciumsulfat-Fließestriche auf Fußbodenheizung”
[IGE/WTM/BDM, VI.2000].
57. Merkblatt 4: „Beurteilung und Behandlung der Oberflächen von
Calciumsulfat-Fließestrichen” [IGE/WTM, VI.2000].
58. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf
calciumsulfatgebundenen Estrichen” [ZDB, I.2000].
59. BGR 181 Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit
Rutschgefahr.Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, X.2003.
60. Bodenbeläge für naßbelastete Barfußbereiche. Bundesverband der Unfallkasten,
VII. 1999.
61. Hinweise für die Ausführung Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und
Belägen ausFliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich. ZDB Merkblatt
I.2005.
62. Richtlinie für Flexmörtel. Definition und Einsatzbereiche. Deutsche Bauchemie
e.V. 2001.
63. Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung von Bauteilen mit
mineralischenDichtungsschlämmen. Deutsche Bauchemie e.V. 2002.

–
–

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.
U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami).
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10.3.Rozporządzenia
–

–

–

–

–

–

–

–

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z
2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003
r. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami).

10.4.Obwieszczenia
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu
mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z
zakresem przedmiotowym tych mandatów (M.P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

–

–

–
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część C: zeszyt 4
Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasów (ITB, Warszawa
2004).
Warunki techniczne technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część
C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń
„mokrych” (ITB, 2005).
Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B: zeszyt 5
Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych (ITB, Warszawa 2004).
Instrukcji nr 344/2007 – Zabezpieczenia wodochronne tarasów i balkonów (ITB,
2007).
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag
Dashofer, Warszawa 2008 r.
Maciej Rokiel – Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w
praktyce. Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania
ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Pokrywanie
podłóg i ścian. Układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach. Kod CPV
45430000. OWEOB Promocja – 2005 r.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Okładziny
ceramiczne i hydroizolacje balkonów. Promocja – 2007 r.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Okładziny
ceramiczne i hydroizolacje tarasów naziemnych. Promocja – 2007 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4,
wydanie Arkady – 1990 rok.
Specyfikacja techniczna firmy Deitermann: Izolacja mineralna pod okładziną
ceramiczną.
Specyfikacja techniczna firmy Deitermann: Wysokoelastyczna izolacja mineralna
pod płytkami.
Specyfikacja techniczna firmy Schomburg: Mineralna, elastyczna izolacja
wewnętrzna i zewnętrzna pod stałe obciążenie wodą AQUAFIN-2K wraz z
taśmami z serii ASO-Dichtband2000-S.

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN
UKŁADANIE PŁYTEK NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH

SPIS TREŚCI
WSKAZÓWKI METODYCZNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH,

TYMCZASOWYCH I PRACTOWARZYSZĄCYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości

1.CZĘŚĆ OGÓLNA
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót posadzkowych i okładzinowych z płytek przy użyciu kompozycji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym,
użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym.

1.3. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie: – pokrycie podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element
warstw podłogowych,
– pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą
formę architektoniczną okładanych elementów.
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności
materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie posadzek i okładzin
wewnętrznych i zewnętrznych z płytek, oraz ich odbiory.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robót posadzkowych i okładzinowych
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Dokumentacja wykonania robót posadzkowych i wykładzinowych powinna zawierać
co najmniej następujące informacje i rozwiązania dotyczące:
– materiałów do wykonywania posadzek i okładziny z płytek,
– lokalizacji i warunków użytkowania,
– rodzaju i stanu podłoży pod posadzki i okładziny. W projekcie powinny być
zawarte:
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Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonać na podstawie dokumentacji,
której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
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– wymagania dla
–
–
–
–

podłoża,
ewentualnie sposób jego wykonania
lub
naprawy,
z wyszczególnieniem materiałów do napraw,
specyfikacje materiałów do wykonania posadzek i okładzin z powołaniem się na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
sposoby wykonania posadzek i okładzin z płytek z uwzględnieniem szerokości
spoin i sposobu wykończenia,
kolorystyka i wzornictwo układanych płytek,
wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i okładziny,– zasady
konserwacji posadzek i okładzin.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania
i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą
składanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót
posadzkowych i okładzinowych.

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania
ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3
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stosować:
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm
do rozprowadzania kompozycji klejących,
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomnice,
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejących,
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,– gąbki do mycia i
czyszczenia, – wkładki (krzyżyki) dystansowe.
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3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i
okładzinowych Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy
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4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania
ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do
robót posadzkowych i okładzinowych
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy
prowadzić sprzętem mechanicznym.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
CPV 45000000-7, pkt 5
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
5.2. Warunki przystąpienia do robót
5.2.1.Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny
być zakończone:
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podłóg,
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych
np.technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub
masami naprawczymi.
5.2.2.Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu
elementów konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu
budowy stanu surowego.
5.2.3.Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie
niższych niż +5 st.C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej
doby.
5.2.4.Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po
ułożeniu chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem.
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5.3.1.Podłoża
Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i
grubości minimum 50 mm.
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum
12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
– podkłady związane z podłożem – 25 mm,
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– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm,
– podkłady „pływające”– 40 mm.

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i
ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne
są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może
przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia
dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie
większa niż 3,5 m.
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6
m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół
fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów
posadzek. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i
kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych
elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych
zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub
wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie
bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy
(„wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych
mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt
podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.
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Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość
spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie
starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca określone w dokumentacji
wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań
stawianych podłodze. Kompozycja klejąca musi być przygotowana zgodnie z
instrukcją producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej
eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie
„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja
klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża.
Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość
zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z
pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować
następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
– 50 x 50 mm – 3 mm
– 100 x 100 mm – 4 mm
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Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2
lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz
rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub
wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po
podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania
przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć
i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej
kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”.
Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej
powinna pokrywać całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając
dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki)
dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości
boku:
– do 100 mm – około 2 mm
– od 100 do 200 mm – około 3 mm– od 200 do 600 mm – około 4 mm – powyżej
600 mm – około 5-20 mm.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć
jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i
wykończeniowe.
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna
określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od
ułożenie płytek.
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed
spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą).
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę
fugową) po powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie
wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką.
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać
wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy
pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka
temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej.
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– 150 x 150 mm – 6 mm
– 200 x 200 mm – 6 mm
– 250 x 250 mm – 8 mm– 300 x 300 mm – 10 mm – 400 x 400 mm – 12 mm.
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Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki
zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami
impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.

Strona

5.4.1.Podłoża pod okładzinę
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą
być:
– ściany betonowe,
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych,– płyty gipsowo
kartonowe.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość
przygotowania podłoża.
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i
równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki
wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być
dwuwarstwowy zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowowapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów
drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro
marki M4-M7.
W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym
powinno spełniać następujące wymagania:
– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze
starych powłok malarskich,
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii
prostej,
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm
na wysokości kondygnacji,
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm
na 1 m.
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach
klejących ułożonych na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem
z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej
niż M4.
5.4.2.Układanie płytek
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według,
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie
płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na
jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki.
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w
dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
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Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2
lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża
oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim
dla niej miejscu.
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i
„mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca
się dobijać młotkiem gumowym.
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny
podłogowej.
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można
też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez
co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia
płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica.
W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać
odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier
usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć
je mokrym pędzlem (wodą).
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę
fugową) po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć
w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi
płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą
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Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę
drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę
mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek.
Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od
rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie
„przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°.
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą
powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo
dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zalecane
wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.
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zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły
kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z
naklejoną gładką gąbką.
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza
należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich
wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki
zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi
preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od
rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianych im

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Strona
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Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z
płytek badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do
wykonania tych robót.
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały
pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub
deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi
w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio
przed przystąpieniem do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych.
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,
– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1
mm,
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, –
sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i
5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
DOKUMENT: OFERTAwg umowy
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6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i
okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu
roboczego. Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac.
Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych
robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich
wymagań dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności:
– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– jakości powierzchni posadzek i okładzin,
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz
dylatacji. Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań
dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien
obejmować:
– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek
– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny
– sprawdzenie prostoliniowości spoin
– sprawdzenie związania płytek z podkładem
– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć
szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,
– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.
niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy.
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6.5.1.Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:
– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem
– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejemtj. przy lekkim
opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją
producenta,
– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie
powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej
długości lub szerokości posadzki,
– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do
spoinowania,
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6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z
płytek
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– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2

mm na długości
1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,
– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym
w projekcie, – listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i
instrukcją producenta.
6.5.2.Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
– cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem
– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem tj. przy lekkim
opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją
producenta,
– dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie
powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,
– odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm
na długości 2 m,
– spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do
spoinowania
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2
mm na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,
– elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją
i instrukcją producenta.

7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
CPV 45000000-7, pkt 7
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod
7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania

Strona
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Powierzchnie posadzek i okładzin z płytek oblicza się w m2 na podstawie
dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z
obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i
innych elementów większe od 0,25 m2
.
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym
powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego.
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8.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem
ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed
rozpoczęciem robót posadzkowych i okładzinowych.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.
niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami
dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt.
5.4. dla okładzin.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża
za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia
do robót posadzkowych i okładzinowych.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno
być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez
np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności
kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia
robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.
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Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w
odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie
wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać
umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące
dokumenty:
– projekt budowlany,
– projekty wykonawcze,
– dokumentację powykonawczą,
– szczegółowe specyfikacje techniczne,
– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
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– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych

materiałów i wyrobów,
– protokóły odbioru podłoża,
– protokóły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, – wyniki badań
laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi
dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4.
niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt.
6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki
badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka lub okładzina nie
powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących
rozwiązań:
– jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją
ponownie do odbioru, – jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają
bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki lub okładziny, zamawiający
może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin,
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich
uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez
przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: –
ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
–
ocenę wyników badań,
–
wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
–
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z
płytek z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania
rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
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Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego
długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu
posadzek i okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem
zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i
okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości
robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek.

90

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
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9
PODSTAWA
ROZLICZENIA
ROBÓT
PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót posadzkowych i okładzinowych może być dokonane
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
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klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i
badania przy odbiorze.
3. PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne –
Pobieranie próbek i warunki odbioru.
4. PN-EN ISO 10545-2:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.
5. PN-EN ISO 10545-3:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 6. PN-EN ISO
10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na
zginanie i siły łamiącej.
7. PN-EN ISO 10545-5:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenia metodą pomiaru
współczynnika odbicia.
8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności
na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.
9. PN-EN ISO 10545-7:2000
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek
szkliwionych.
10. PN-EN ISO 10545-8:1998
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.
11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności
na szok termiczny.
12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie
rozszerzalności wodnej.
13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.
14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności
na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.
15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie
mrozoodporności.
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chemicznej.
17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.
18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności
na plamienie.
19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania
ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych.
20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych
różnic barwy.
21. PN-EN 101:1994
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg skali
Mohsa. 22. PN-EN 12004:2002
Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne.
23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.
24. PN-EN 12002:2005
Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i
zapraw do spoinowania.
25. PN-EN 12808-1:2000
Kleje i zaprawy do spoinowania płytek – Oznaczanie odporności chemicznej zapraw
na bazie żywic reaktywnych.
26. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i
przygotowanie próbek zapraw do badań.
27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.
28. PN-EN 1015-3:2000
Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za
pomocą stolika rozpływu).
29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
30. PN-EN 1015-4:2000
Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za
pomocą penetrometru).
31. PN-EN 1015-12:2002
Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoża
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.
32. PN-EN 1015-19:2000
Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.
33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.
34. PN-EN 197-1:2002
Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
36. PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności.
37. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodności.
38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.
39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.
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40. PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu.
41. PN-EN 934-6:2002
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola
zgodności i ocena zgodności.
42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.
43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany.
44. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy.
45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.
46. PN-92/B-01302
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia.
47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
49. PN-EN 13813:2003
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i
wymagania.

10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr

92, poz.881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz.1118 z późn. zmianami).

10.3. Rozporządzenia
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szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z późniejszymi zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania

ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4,
wydanie Arkady – 1990 rok.
– Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych, część B zeszyt 5
Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.
– Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.– Atlas
Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok

INSTALOWANIE LINII TELEFONICZNYCH INSTALOWANIE
INFRASTRUKTURY KABLOWEJ

SPIS TREŚCI
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Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Rozbudowa budynku zaplecza boiska

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z instalowaniem linii kablowych światłowodowych i z żyłami
metalowymi oraz stacji i elementów wyposażeniowych infrastruktury dla linii
telekomunikacyjnych. Uzupełnieniem niniejszej specyfikacji dla linii kablowych,
wykonywanych z kabli z żyłami metalowymi jest:
specyfikacja techniczna standardowa „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
wewnętrznych – kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewodów, montażu, opraw,
osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej”.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem
określonym w pkt. 1.8.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonywania i
odbioru robót związanych z:
– układaniem kabli światłowodowych w ziemi, w kanałach i tunelach oraz innych
miejscach, przystosowanych do tego celu wraz z przygotowaniem podłoża,
– układaniem kabli światłowodowych w obiektach kubaturowych, ciągach
komunikacyjnych, budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, – montażem
muf i głowic kablowych, światłowodowych.wraz z transportem i składowaniem
materiałów, trasowaniem linii, robotami ziemnymi i fundamentowymi,
przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów budownictwa
inżynieryjnego.
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
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1.6. Dokumentacja robót montażowych
Montaż linii kablowych światłowodowych i z żyłami metalowymi oraz stacji i
elementów wyposażeniowych dla linii telekomunikacyjnych należy wykonać na
podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne ich sporządzenia podano w
ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

1.7. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem: Grupy robót, klasy robót
lub kategorie robót
71500000-3 Usługi związane z budownictwem
44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa
(z wyjątkiem aparatury elektrycznej) 45000000-7 Roboty budowlane

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji
służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i
wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwiązań.
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentów pod warunkiem:
– spełniania tych samych właściwości technicznych,
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania
i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Do wykonania i montażu instalacji teletechnicznej w obiektach budowlanych należy
stosować kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia posiadające dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.
Zastosowanie innych wyrobów jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczącym montażu urządzeń teletechnicznych w obiekcie budowlanym.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania
ogólne”
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3.2. Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST
„Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i
wyrobów do robót instalacji teletechnicznych
Podczas transportu na budowę oraz ze składu przyobiektowego na budowę należy
zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury
wykonywania transportu ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji, wynoszą dla
kabli nawiniętych na bębny: –15°C oraz –5°C dla zwiniętych w "ósemkę" odcinków.
Wszelkie elementy konstrukcyjne należy przewozić zgodnie z instrukcjami i
zaleceniami producenta – zarówno elementy stalowe jak żelbetowe.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją
techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych
robót.
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
Dokumentacja kablowych linii światłowodowych powinna składać się z: projektu
budowlanego opracowanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę kablowej linii
światłowodowej lub zgłoszenia budowy przyłącza światłowodowego oraz projektu
budowlanego wykonawczego.
Przed przystąpieniem do robót zewnętrznych należy dokonać przy udziale geodety
trasowania przebiegu linii teletechnicznej, z zaznaczeniem np. palikami jej
charakterystycznych punktów.
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Szczegółowy opis warunków i sposobów układania przewodów i kabli z żyłami
miedzianymi podano w Specyfikacjach technicznych:
– Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych (kod CPV 4531000-3)
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych
– Instalacyjne roboty elektryczne (kod CPV 45315100-9)
Linie energetyczne kablowe. Stacje transformatorowe kontenerowe.
Dla linii światłowodowych stosujemy następujące sposoby instalacji kabli
światłowodowych, przy wykorzystaniu dwóch podstawowych technik: zaciągania kabla
lub „wdmuchiwania” kabla. W pierwszym przypadku należy określić wielkość naprężeń
rozciągających pojawiających się na kablu w czasie jego wciągania, tak aby nie można
było przekroczyć dopuszczalnej siły rozciągającej podawanej w dokumentacji
pochodzącej od producenta kabla.
W trakcie instalacji kabla należy zwracać uwagę na zachowanie promieni gięcia i
właściwą ochronę kabla przed mechanicznym uszkodzeniem powłoki zewnętrznej.
W studniach kablowych, w których nie zaprojektowano zapasów kabla, kable
prowadzić w rurach kanalizacji wtórnej lub rurach rurociągów kablowych. Zapasy kabli
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należy układać w zasobnikach złączowych i zasobnikach zapasów kabla. Zaleca się
stosowanie zapasów kabla w ilości do 20 m na stronę w studniach kablowych i
zasobnikach złączowych, w których zastosowano mufy kablowe. W przypadku linii
kablowej, na której nie występują mufy kablowe należy projektować zapasy kabla w
ilości 30 m na każde 500 m linii kablowej. W obiektach końcowych należy projektować
zapasy kabli w ilości 20 m. Zapasy kabla umieszczane w zasobnikach kablowych w
formie zwojów o promieniach gięcia nie mniejszych niż zaleca producent muszą być
dodatkowo związane opaskami kablowymi, w co najmniej 4 miejscach na obwodzie
zwoju. Zasada ta nie obowiązuje tam gdzie zastosowano zasobniki zapasów lub
zasobniki złączowe z opcją samoczynnego rozwijania zapasów kabla.
Dopuszczalny promień zgięcia kabla dla kabli telefonicznych miedzianych podany
jest przez producenta kabli.
Promień zgięcia kabla światłowodowego nie może być mniejszy niż 4-krotna średnica
kabla.
W terenach pozamiejskich stosować zapasy 50 m umiejscowione w zasobnikach,
średnio co
1 km trasy oraz w miejscach wykonywania połączeń odcinków instalacyjnych.
W studniach kablowych, w których zastosowano zasobniki zapasów kabla kabel
prowadzić w osłonie rury kanalizacji wtórnej lub rury rurociągu kablowego na
maksymalnie długim odcinku. Odcinek kabla, na którym nie jest już możliwe
wykorzystanie rury jako osłony musi być dodatkowo zabezpieczony rurą „peszel”.
Należy stosować rury peszel niepalne, odporne na działanie promieni UV.
Kable światłowodowe nie mogą być układane ani instalowane na płycie dennej studni
kablowej.
Kable światłowodowe powinny być wprowadzane do budynków (obiektów) z
zastosowaniem szczelnych przepustów kablowych (zaleca się stosować TUDX
Raychem). Przepusty kablowe powinny być zabezpieczone w taki sposób by nie
następowało wnikanie wody i gazów do wnętrza budynków (obiektów). Niedopuszczalne
jest wprowadzanie nieuszczelnionych rur kanalizacji wtórnej i rur rurociągów kablowych
bezpośrednio do budynków (obiektów) oraz przeprowadzanie nieuszczelnionych rur i
kabli przez przegrody ogniowe budynków (obiektów). Instalacja kabli światłowodowych,
w obiektach powinna być prowadzona po drabinkach kablowych z zastosowaniem
opasek kablowych lub po ścianach, stropach obiektów z zastosowaniem korytek
kablowych takich jak dla kabli energetycznych. Kable światłowodowe układane w
budynkach, obiektach powinny być dodatkowo zabezpieczone przez zastosowanie
niepalnej rury ”peszel”.

5.3. Montaż osprzętu kablowego i oznaczanie linii kablowych
– warunki montażu muf i głowic kablowych;

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-07 pkt 6
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instrukcjami pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez producenta lub organ
uprawniony .
2. Stosowany osprzęt powinien być nowy, chyba że inwestor wyda pisemną zgodę na
ponowne zastosowanie osprzętu pochodzącego z demontażu
3. Osprzęt powinien być montowany w miejscu docelowego ułożenia lub, jeśli to jest
niemożliwe w najbliższym sąsiedztwie.
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6.2. Szczegółowy wykaz wymogów oraz zakres badań pomontażowych
instalacji światłowodowych (Normy Zakładowe TP S.A. dla linii
światłowodowych): zawiera pkt. 10.1
6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z
oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli:
– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
– jakości i zgodności wykonania robót z ustaloną w dokumentacji powykonawczej,

normami, przepisami budowy oraz bhp,
– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,
– pomiarach rezystancji uziemień i wszelkich innych wynikających z dokumentacji
technicznej, norm, przepisów budowy i eksploatacji lub uzgodnień z Inwestorem.
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań
zgodnie z wymogami zawartymi w odnośnej normie (zestaw badań zawiera pkt. 10.1),
natomiast podczas odbioru dokumentacji budowanej linii światłowodowej musi zostać
wypełniony aktualny:„Protokół inspekcji budowlanej ŚWIATŁOWODY - (lista
dokumentów)” F-NJDB-00-59. Protokół jest związany z instrukcją „Wypełnianie
Dokumentów Odbiorowych Technicznych i Budowlanych” INJDB-00-50.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i
materiałami
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające
wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU
ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania
ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych
instalacji linii kablowych
Obmiaru robót dokonuje się z natury przyjmując jednostki miary
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: – dla konstrukcji
wsporczych: szt., kpl., kg, t,
– dla kabli i robót towarzyszących: km, m lub kpl., cm długości przewiertu – dla
osprzętu linii: szt., kpl.,

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
DOKUMENT: OFERTAwg umowy
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
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– dla robót ziemnych: m lub m3
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
pkt 8
8.2. Warunki odbioru instalacji teletechnicznych i urządzeń
8.2.1.Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót
mających wpływ na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:
– Kanały kablowe, bloki, rury osłonowe
– Montaż koryt, drabinek, wsporników
– Podsypki i zasypki
– Elementy central telefonicznych

8.2.2.Odbiór częściowy
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz
elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające),
uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z
obowiązującymi przepisami i projektem:
– wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiająca,
– wykonanie wykopów, jakość i prawidłowość wykonania fundamentów.

8.2.3.Odbiór końcowy
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy
przeprowadzić po zakończeniu robót instalacyjnych przed przekazaniem użytkownikowi
całości linii telekomunikacyjnej.
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w
ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

1. PN-EN 61935-1:2006(U)

Ogólne zasady okablowania – Wymagania dotyczące sprawdzania zrównoważonych linii
telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 – Część 1:
Okablowanie
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
DOKUMENT: OFERTAwg umowy
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
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Rozliczenie robót montażowych linii i instalacji telekomunikacyjnej może być dokonane
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne
rozliczenie umowy
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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2. PN-EN 61935-2:2006(U)

Sprawdzanie symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z rodziną norm EN
50173 –
Część 2: Paczkordy i sznury
3. PN-87/T-90350

Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne o powłoce ołowianej – Ogólne
wymagania i badania
4. PN-87/T-90351

Telekomunikacyjne kable dalekosiężne, symetryczne o izolacji papierowo-powietrznej i
powłoce ołowianej – Rodzaje kabli
5. PN-92/T-90335
Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji
polietylenowej, o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione –
Ogólne wymagania i badania 6. PN-T-90335/A1:1998 jw.
7. PN-92/T-90336

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji
polietylenowej i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione,
nieopancerzone i opancerzone, z osłoną polietylenową lub polwinitową
8. PN-T-90336/A1:1996 jw.
9. PN-T-90336/A2:1998 jw.
10. PN-EN 50173-1:2004

Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania
ogólne i strefy biurowe
11. PN-EN 50174-1:2002

Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Część 1: Specyfikacja i zapewnienie
jakości
12. PN-EN 50174-2:2002

Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Część 2: Planowanie i wykonawstwo
instalacji wewnątrz budynków
13. PN-EN 50174-3:2005

Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Część 3: Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnątrz budynków

Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne
16. ZN-96/TPSA-004
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
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Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne
wymagania Telekomunikacyjne Linie Kablowe Dalekosiężne
15. ZN-96/TPSA-002

101

14. BN-84/8984-10
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Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne
wymagania techniczne
17. ZN-96/TPSA-005

Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiężne. Wymagania i badania
18. ZN-96/TPSA-006

Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów jednomodowych.
Wymagania i badania
19. ZN-96/TPSA-007

Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i
badania
20. ZN-96/TPSA-008

Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i badania
21. ZN-96/TPSA-009
Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i
badan. Kanalizacja Kablowa
22. ZN-96/TPSA-011

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne
23. ZN-96/TPSA-012

Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania
24. ZN-96/TPSA-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania
25. ZN-96/TPSA-014

Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania
26. ZN-96/TPSA-015

Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i
badania
27. ZN-96/TPSA-016

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i badania
28. ZN-96/TPSA-017

Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania
29. ZN-96/TPSA-018

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania
30. ZN-96/TPSA-019

Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania
32. ZN-96/TPSA-021

Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
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31. ZN-96/TPSA-020
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Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania
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33. ZN-96/TPSA-022

Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania
34. ZN-96/TPSA-023

Studnie kablowe. Wymagania i badania
35. ZN-96/TPSA-024

Zasobnik złączowy. Wymagania i badania
36. ZN-96/TPSA-025

Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania
37. ZN-96/TPSA-026

Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania
38. ZN-96/TPSA-041

Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). Wymagania i
badania Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe
39. ZN-96/TPSA-010

Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej
telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i
badania
40. ZN-96/TPSA-027

Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania
41. ZN-96/TPSA-028

Tory miedziane abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania
42. ZN-96/TPSA-029

Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione.
Wymagania i badania
43. ZN-96/TPSA-030

Łączniki żył. Wymagania i badania
44. ZN-96/TPSA-031

Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania
45. ZN-96/TPSA-032

Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania
46. ZN-96/TPSA-033

Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania

48. ZN-96/TPSA-035

Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
DOKUMENT: OFERTAwg umowy
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Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i badania

103

47. ZN-96/TPSA-034
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49. ZN-96/TPSA-036

Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami i przetężeniami (ochronniki).
Wymagania i badania
50. ZN-96/TPSA-037

Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania
51. ZN-96/TPSA-038

Przełącznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania
52. Telefonia Dialog S.A. Projektowanie I Budowa Sieci Telekomunikacyjnej ZN-02/TD

S.A.- 03 „Budowa Kanalizacji Kablowej”

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1.Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz.881).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118z późn. zmianami).

10.2.2.Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego

–

–

–

–

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. „W sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie” (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.).

Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.
– „Budowa i przeglądy kablowych linii światłowodowych” opracowanie POLSKA
TELEFONIA CYFROWA Sp. z o.o. „ERA” wersja czerwiec 2005 r.
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
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– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (część V)
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10.2.3.Inne dokumenty i instrukcje
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– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania
–
–
–
–

ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. „Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych wewnętrznych” kod CPV 45310000-3.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. „Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne” kod CPV 45111200.
Katalogi i karty materiałowe producentów.
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Warszawa 2005 r. „Budowa i Przeglądy
Kablowych Linii Światłowodowych”

BETONOWANIE
SPIS TREŚCI
1.
CZĘŚĆ OGÓLNA
2.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
3.
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
4.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
5.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8.
SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
9.
PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZĄCYCH 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Dokumentacja projektowa budowlana ROZBUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA BOISKA.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
DOKUMENT: OFERTAwg umowy
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Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.,

105

1.3. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich
czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
przygotowaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,
układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
pielęgnacją betonu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST „Wymagania
ogólne" Kod CPV 45000000- 7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
DOKUMENT: OFERTAwg umowy
PAKIET: 1 – WIODĄCY marzec 2019r

Strona

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne", Kod CPV
45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzęt do wykonywania robót betonowych
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narządzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla
środowiska.
Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia
pomocnicze:
3.2.1. Dozowanie składników
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane
wagowo.
3.2.2. Mieszanie składników
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu
3.2.3. Transport mieszanki betonowej
Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki
samochodowe
Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani
wywrotek.
3.2.4. Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odległość nie większą niż 10 m.
3.2.5. Zagęszczanie
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000
drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia
krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
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Belki i laty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne", Kod CPV
45000000-7, pkt 4
4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2002
•
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.
•
Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków
oraz napisy na workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002.
•
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone
we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i
wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane
zgodnie z PN-EN 197-1:2002.
•
Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy
zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002.
4.3. Magazynowanie kruszywa
Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w
warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków.
4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej
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Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujących
warunków:
masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej
szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s
kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i
12° przy transporcie w dół
przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania
masy oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym
zgarnięty materiał powinien byc stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.
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4.4.1. Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian
w składzie masy w stosunku do stanu początkowego.
Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi. Ilość gruszek należy
dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.
4.4.2. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca,
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu
zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze
otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
4.5. Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT
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Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
prawidłowość wykonania zbrojenia,
zgodność rzędnych z projektem,
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą
wielkość otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w
betonową konstrukcję
gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i
PN-B06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej Wytwarzanie mieszanki
betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu,
który może zapewnić żądane w ST wymagania.
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo
z dokładnością:
±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w
miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2
minuty.
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne", Kod CPV 45000000-7,
pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
betonowe oraz projekty deskowań i rusztowań.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej:
wybór składników betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposób wytwarzania mieszanki betonowej, sposób transportu mieszanki betonowej, kolejność i sposób betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
sposób pielęgnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), - zestawienie koniecznych badań.
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Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy
przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące
zalecenia:
w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z
pojemnika lub rurociągu pompy bądź tez za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40
cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika
lub rurociągu pompy,
przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych
stosować wibratory wgłębne.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu
stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie
wodą.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. C, czas trwania
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio ułożonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
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Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia lezącymi w płaszczyźnie
poziomej, - podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą
wibratora,
podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość
5*8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20*30 s.,
po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,
kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3*0,5 m,
belki (lawy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu
płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;
czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.,
zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.
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5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus
5 st. C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być
zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5
st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20 st. C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą
ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania
betoniarki nie powinna być wyższa niż 35 st. C.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
DOKUMENT: OFERTAwg umowy
PAKIET: 1 – WIODĄCY marzec 2019r

Strona

Rusztowania należy wykonać na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez
Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania
mogą być wykonane z elementów drewnianych lub stalowych.
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu
geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji.
Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać „podniesienie wykonawcze" związane za strzałką
konstrukcji oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru układanego betonu.
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegółowe rysunki
robocze rusztowań.
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5.5. Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton
przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie później niż po 12 godz. od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na
dobę.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 10081:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.7. Rusztowania
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Całkowita rozbiórka rusztowań może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym
nadzorem, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór.
Terminy rozdeskowania konstrukcji należy ustalić według PN-B-06251.
5.8. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór)
należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie
obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: szybkość betonowania,
sposób zagęszczania,
obciążenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
zapewniać odpowiednią szczelność,
zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek
wynosi 32 mm.
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki,
gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw
sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z
dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonach wg
wymagań dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niż:
1 próbka na 100 zarobów,
1 próbka na 50 m3 betonu, 3 probki na dobę,
6 próbek na partię betonu.
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6.1.Ogolne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne", Kod CPV
450000007, pkt 6.
6.2. Badania kontrolne betonu
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Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli
wyniki tych badan będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie
betonu. W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora
nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w
okresie krótszym niż od 28 dni.
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu,
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o
kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z
normą. PN-EN 206-1:2003.
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników
i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w
okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody
przyspieszonej
wg
normy PN-EN
206-1:2003 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być
zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania
betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub średnicy 100 mm.
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy
PN-EN 206-1:2003.
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250,a także
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badan
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów
technologicznych. Badania powinny obejmować: badanie składników betonu, badanie mieszanki betonowej, badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:
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6.3. Kontrola deskowań i rusztowań
Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału
zgodnie z:
PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych,
PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru
powinny być: klasy drewna i jego wady
szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych
poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w
projekcie technologicznym deskowań:
a)
rozstaw żeber ± 0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm,
b)
odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%,
c)
różnice w grubości desek ± 0,2 cm,
d)
odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm,
e)
wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m,
f)
odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych):
0,2% wysokości, lecz nie więcej niż - 0,5 cm,
+ 0,5% wysokości, lecz nie więcej niż + 2 cm,
- 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż + 0,5 cm.
W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić:
rodzaj materiału (klasę drewna - nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż
K27), - liczniki i zlicza,
poziomy górnych krawędzi przed obliczeniem i po obliczeniem oraz krawędzie dolne, efektywność stężeń,
przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże.
Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas
ich budowy, w czasie betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań i
deskowań na odkształcenia konstrukcji nośnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU
ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne",Kod CPV 45000000-7,
pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne",Kod CPV 45000000-7,
pkt 7
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych
Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza sic w m3. Do obliczenia ilości
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.

PUHP ALMiRENEUSZ kUŚMIERSKI
ul. Toruńska 4a ; 05-300 Mińsk Mazowiecki GSM 602 439 438

www.alm-ik.pl

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, ze roboty betoniarskie
zostały wykonane zgodnie z dokumentacji projektową oraz specyfikacji techniczną
(szczegółową).
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne z
wymaganiami. W takim przypadku należy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy przedstawić je do ponownego
odbioru.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora i
wykonawcy.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika
budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawi do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli
taki formę przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
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Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
dokumentację projektowi z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót, - szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robót,
dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, - wyniki
badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
robót betoniarskich (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia,
oraz dokonać oceny wizualnej.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan są
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod
względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być odebrane. W
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
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Odbiór końcowy stanowi ostateczni ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich zakresu,jakości i zgodności z dokumentacji projektowi. Odbiór ostateczny przeprowadza
komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
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jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunięć nieprawidłowości
wykonania konstrukcji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości
konstrukcji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych.
w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany
jest usunąć wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonać go ponownie i powtórnie
zgłosić do odbioru.
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub
żelbetowej po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
9.1.Ogolne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne",
Kod CPV 45000000-7, pkt
9.1 Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót betoniarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy
1.
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.
2.
PN-EN 196-2:2006
Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 3. PN-EN 196-3:2006
Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.
4.
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
5.
PN-EN 197-1:2002
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego
użytku. 6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005
- jw. 7.
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.
8.
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 1: Metody
pobierania próbek.
9.
PN-EN 932-2:2001
Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 2: Metody pomniejszania próbek
laboratoryjnych.
10.
PN-EN 932-3:1999
Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 3: Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.
11.
PN-EN 932-3:1999/A1:2004
- jw. 12.
PN-EN 932-5:2001
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Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie podstawowe i
wzorcowanie.
13.
PN-EN 932-6:2002
Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 6: Definicje powtarzalności i
odtwarzalności.
14.
PN-EN 933-1:2000
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego Metoda przesiewowa.
15.
PN-EN 933-1:2000/A1:2006
- jw. 16.
PN-EN 933-2:1999
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 2: Oznaczenie składu ziarnowego Nominalne wymiary otworów sit badawczych.
17.
PN-EN 933-3:1999
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 3: Oznaczanie kształtu ziaren za
pomocą wskaźnika płaskości.
18.
PN-EN 933-3:1999/A1:2004 jw. –
19.
PN-EN 933-4:2001
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren –
Wskaźnik kształtu.
20.
PN-EN 933-5:2000
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 5: Oznaczenie procentowej zawartości
ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych.
21.
PN-EN 933-5:2000/A1:2005
- jw. 22.
PN-EN 933-6:2002
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 6: Ocena właściwości powierzchni Wskaźnik przepływu kruszyw.
23.
PN-EN 933-6:2002/AC:2004
- jw. 24.
PN-EN 933-7:2000
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 7: Oznaczenie zawartości muszli Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych.
25.
PN-EN 933-8:2001
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek Badanie wskaźnika piaskowego.
26.
PN-EN 933-9:2001
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek Badanie błękitem metylenowym.
27.
PN-EN 933-10:2002
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek
- Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).
28.
PN-EN 1097-3:2000
Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 3: Oznaczanie gęstości
nasypowej i jamistości.
29.
PN-EN 1097-6:2002
Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości
ziaren i nasiąkliwości.
30.
PN-EN 1097-6:2002/AC:2004
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PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005
jw. 32.
PN-EN 1097-6:2002/A1:2006
jw. 33.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
34.
PN-EN 12620:2004/AC:2004
jw. –
35.
PN-EN 934-2:2002
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 36.
PN-EN 934-2:2002/A1:2005
- jw. 37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006
- jw. 38.
PN-EN 480-1:1999
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania.
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39.
PN-EN 480-1:2006(u)
- jw. 40.
PN-EN 480-2:2006
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Część 2: Oznaczanie czasu wiązania.
41.
PN-EN 480-4:2006(u)
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Część 4: Oznaczanie ilości wody
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
42.
PN-EN 480-5:2006(u)
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Część 5: Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.
43.
PN-EN 480-6:2006(u)
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Część 6: Analiza w podczerwieni.
44.
PN-EN 480-8:1999
Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Część 8: Oznaczanie umownej
zawartości suchej substancji.
45.
PN-EN 480-10:1999
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Część 10: Oznaczanie zawartości
chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
46.
PN-EN 480-12:2006(u)
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Część 12: Oznaczanie zawartości
alkaliów w domieszkach.
47.
PN-EN 1008-1:2004
Woda zarobowa do betonu. Część 1: Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu.
48.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
49.
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004
- jw. 50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005
- jw. 51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006
- jw. 52.
PN-EN 12504-1:2001
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Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymałości na ściskanie.
53.
PN-EN 12504-2:2002
Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące - Oznaczanie liczby odbicia.
54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004
- jw. 55.
PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły
wyrywającej.
56.
PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie prędkości
fali ultradźwiękowej.
57.
PN-B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastąpienia)
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Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pozn. zmianami).
10.3. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
późniejszymi zmianami).
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58.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
59.
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
60.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne
wymagania i badania.
61.
PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
62.
PN-N-02211:2000
Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa.
63.
PN-M-47900-1: 1996
Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1: Określenia, podział i główne parametry.
64.
PN-M-47900-2:1996
Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
65.
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania
ramowe.
66.
PN-EN 74-1:2006(u)
Zlicza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Część 1:
Zlicza do rur - Wymagania i metody badań.
67.
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Terminologia.
68.
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania.
69.
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania.
70.
PN-ISO-9000
- (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczcie zarządzania jakością i zapewnienie
jakości. 10.2.
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pozn. zmianami).
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne
Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok.
Instrukcja zabezpieczenia przed korozji konstrukcji betonowych i żelbetowych,
wydanie ITB nr 240/82.
Instrukcja zabezpieczenia przed korozji alkaliczni betonu przez zastosowanie dodatków
mineralnych,

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
SPIS TREŚCI
1.
WSTĘP
2.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
3.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
4.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZBROJARSKICH
6.
KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT ZBROJARSKICH
7.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
8.
ODBIÓR ROBÓT
9.
DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Dokumentacja projektowa budowlana rozbudowy budynku zaplecza boiska.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
DOKUMENT: OFERTAwg umowy
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I
MATERIAŁÓW
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych ze
zbrojeniem betonu stalą konstrukcyjną i obejmują:
a). transport, składowanie oraz przygotowanie, wygięcie, przycięcie i łączenie prętów
b). montaż zbrojenia elementów żelbetowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Projektem i
Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.
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Do konstrukcji żelbetowych w obiektach objętych niniejszym opracowaniem stosuje się klasy i
gatunki stali wg zestawienia poniżej:
a). Klasa A-I,
b). Klasa A-IIIN
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy
dokonywaniu odbioru wykonanych robót.
Własności mechaniczne i technologiczne stali
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w PN-EN 10163:2006 Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, Na
powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i
pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne,
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
a). jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów
gładkich
b). jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do
25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziałem wg wymiarów i gatunków.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu,
środkami transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZBROJARSKICH
5.1 Ogólne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami umowy.
5.1 Wykonywanie zbrojenia
Czystość powierzchni zbrojenia
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi,
zgorzeliny, luźnej rdzy lub innych zanieczyszczeń.
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem lub farbą olejną należy opalać np. lampami
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być
dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani
późniejszej ich korozji.
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Przygotowanie zbrojenia
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W
przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować.
Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji
Projektowej. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie.
Montaż zbrojenia
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem
szalowania bocznego.
Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć
zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi
zaciskami.
Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań
prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie.
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach
płaskich nie powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub
szkielecie płaskim. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna
przekraczać 25% ogólnej ich liczby.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT
ZBROJARSKICH
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Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym
w Rysunkach i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi.
Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą ,
dalmierzem laserowym, suwmiarką i porównanie z Rysunkami.
Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzić przyjmując za
partie ich liczbę o ciężarze nieprzekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów
płaskich nie powinna być mniejsza niż 3 na partię. Badany węzeł powinien wytrzymać
obciążenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru siatki lub szkieletu płaskiego.
Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa w
rzędach środkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom należy
poddać podwójną część siatek lub szkieletów płaskich. Jeśli badanie podwójnej liczby próbek
da również wynik ujemny, wówczas partię należy odrzucić.
6.2 Tolerancje wykonania
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje
tablica nr 1.
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6.1 Badania w czasie budowy
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z
Rysunkami oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie
podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.
Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia
granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na
próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. Jeżeli rzeczywista granica
plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądanej - stal badana może być
użyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
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Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm.
Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do
podanych na rysunku nie powinna przekraczać 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno
przekraczać 3 %.
Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm.
Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25 mm.
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna
przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie.
Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5 cm.
Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm.
Tablica 1
Parametr
Zakresy tolerancji
Dopuszczalna odchyłka
Cięcie prętów
(L - długość cięcia wg projektu)
dla L<6.0 m dla L>6.0 m
20 mm
30 mm
Odgięcia
(odchylenia w stosunku do położenia określonego w projekcie) dla L<0.5 m
dla 0.5 m<L<1.5 m dla L>1.5 m
10 mm
15 mm
20 mm
Usytuowanie prętów:
<5 mm
ZAMAWIAJĄCY: Nadleśnictwo Drewnica, ul. Kolejowa 31, 05-091 Ząbki
DOKUMENT:
OFERTA wg umowy
PAKIET:
03.10.2018r
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagań projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest całkowitą grubością elementu)
dla h<0.5 m
dla 0.5 m<h <1.5 m dla h>1.5 m
10 mm
15 mm
20 mm
c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a - jest odległością projektowaną
pomiędzy powierzchniami przyległych prętów)
a<0.05 m a<0.20 m a<0.40 m a>0.40 m
5 mm
10 mm
20 mm
30 mm
d) odchylenia w relacji do grubości lub
szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b - oznacza całkowitą grubość lub szerokość
elementu)
b<0.25 m b<0.50 m b<1.5 m b>1.5 m
10 mm

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne”. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości i jakości.
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
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Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0: “Wymagania ogólne".
W zakresie przygotowania i montażu zbrojenia nie prowadzi się obmiaru robót.
Prace te są składowymi robót budowlano-konstrukcyjnych.
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
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8.1 Odbiór stali na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali.
Zaświadczenie to powinno zawierać:
a). znak wytwórcy,
b). średnicę nominalną,
c). gatunek stali,
d). numer wyrobu lub partii,
e). znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie
sztuki dla każdej wiązki. Dostarczona na budowę stal, która: a). nie ma zaświadczenia (atestu),
b). oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności,
c). pęka przy wykonywaniu haków,
może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników
badań wg normy PN-91/H-04310.
8.2 Odbiór zamontowanego zbrojenia
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez
Inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy,
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. Sprawdzenie zgodności
zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: a). zgodność kształtu prętów,
b). zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,
c). rozstaw strzemion,
d). prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień,
e). zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

ROBOTY ŚLUSARSKIE
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
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Dokumentacją odniesienia jest:
1.
SIWZ
2.
umowa
zawarta
pomiędzy
Wykonawcą a
Zamawiającym
wraz z harmonogramem robót
3.
zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww
zadania
4.
normy
5.
aprobaty techniczne
6.
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najważniejsze normy:
1.
PN-EN 1992-1-1:2008 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -obliczenia
statyczne i projektowanie
2.
PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale. Technologiczna próba zginania
3.
PN-EN 6892-1:2016-09
Próba statyczna rozciągania metali
4.
PN-EN 10163:2006 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na
gorąco
5.
PN-H-93220:2006
stal o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu -- Pręty i
walcówka żebrowana
6.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY,
KONTROLI I ODBIORU.
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wstęp.
Materiały.
Sprzęt.
Transport.
Wykonanie robót.
Kontrola jakości.
Obmiar Robót.
Odbiór Robót.
Podstawa płatności.
Przepisy związane.

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Dokumentacja projektowa budowlana termomodernizacji z uwzględnieniem napraw oraz
rozbudowa o rozbudowa budynku zaplecza boiska
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie montażu ślusarki drzwiowej, okiennej, balustrad, drobnych elementów
ślusarskich.
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.

2.3.

Okucia.
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2.2. Powłoki malarskie.
Materiały na powłoki malarskie wg SST „Roboty malarskie”.
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2.1. Stal.
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
–
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN
10025:2002.
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Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i
uchwytowe zgodnie z dokumentacją.
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji.
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg wymogów dotyczących stolarki drzwiowej.
2.5. Badania na budowie.
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać
akceptacje Inspektora nadzoru.
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
–
jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
–
zgodności z projektem,
–
zgodności z atestem wytwórni,
–
jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, – jakości powłok
antykorozyjnych.
2.6. Ślusarka stalowa.
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i
powłokami antykorozyjnymi.
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002.
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN80/M-02138.

3. Sprzęt.
Do wykonania montażu i malowania ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

4. Transport.
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

5. Wykonanie robót.
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: – możliwość mocowania elementów do
ścian, – jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją
zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru.
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5.4. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, rys i odprysków i
spełniać wymagania podane w SST „Roboty malarskie”.
5.5. Podczas demontażu i montażu należy zwrócić uwagę na zabytkowy charakter obiektu i
nie wolno uszkodzić zachowanych detali kamiennych , włazów żeliwnych , bruku itd.
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5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub
kołków wstrzeliwanych.
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6. Kontrola jakości.
6.1. Badanie materiałów przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości
wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i
normami państwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych
badań należy sporządzić protokół odbioru.
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
–
sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i
spoziomowania,
–
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
–
sprawdzenie działania części ruchomych,
–
stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. Roboty
podlegają odbiorowi.
7.
Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót dla ślusarki drzwiowej jest ilość m2 elementów zamontowanych.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Jednostką obmiarową dla krat jest 1 mb.
8.
Odbiór robót.
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach
5 i 6.
9.Podstawa płatności
Płaci się za zamontowanie uszczelnianie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy wg punktu 7
za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.
olerancje kształtu i położenia. Wartości. Konstrukcje stalowe budowlane.
10.Przepisy związane.
PN-80/M-02138
PN-87/B-06200
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430
PN-75/M-69703

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych płytami warstwowymi wraz z
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1. Przedmiot ST
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KOD CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH
45261300 OBRÓBKI BLACHARSKIE
45261320 RYNNY I RURY SPUSTOWE
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obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi do projektu Rozbudowa
budynku zaplecza boiska.
1.2. Zakres stosowaniaST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania
specyfikacji technicznej i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań
podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie pokryć dachowych płytami warstwowymi wraz z obróbkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach
budynku
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 2.

MATERIAŁY 2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
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.
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2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B10245 i PN-73/H-92122.
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2.2. Rodzaje materiałów
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2.2.3. Płyty warstwowe BALEXTHERM-PU – R (lub podobne) składają się z dwóch
okładzin z blachy stalowej oraz z rdzenia konstrukcyjno – izolacyjnego. Rdzeń
wykonany z bezfreonowej pianki poliuretanowej o gęstości 40±3 kg/m3 (przyjaznej dla
środowiska naturalnego). W/w płyty charakteryzują się współczynnikiem przenikania
ciepła Uc=0,19 [W/m2K] (dopuszczalne max Uc=0,20 [W/m2K] ). Szczegółowe
wymiary zgodnie z dokumentacja projektową. W celu zabezpieczenia płyty przed
uszkodzeniem w trakcie transportu lub montażu okładziny płyt są foliowane w procesie
produkcyjnym.
• Uwaga Montaż płyt należy wykonywać stosując się do wytycznych montażu płyt
warstwowych danego producenta. Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny
być
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich
norm wyrobu.

3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 3 3.2.Sprzęt do wykonywania robót
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych 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.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 4 4.2.Transport materiałów: 4.2.1. Zalecane środki transportu oraz
ich warunki techniczne: Podstawowym środkiem transportu dla płyt warstwowych są
samochody ciężarowe ze skrzynią lub naczepą otwartą, umożliwiające załadunek długich płyt
(do 13,60 mb) z obu stron samochodu. Zaleca się następujące warunki techniczne dla pojazdów
przeznaczonych dla transportowania płyt warstwowych:
- skrzynia z plandeką (typu „FIRANA”)
- skrzynia dłuższa od przewozonych płyt (pakiet płyt powinien leżeć na platformie całą
długością)
- pasy transportowe mocujące ładunek powinny być rozmieszczone na pakiecie płyt na każdej
podporze (naciąg pasów nie może powodować odkształcenia płyt).Sposób pakowania płyt
warstwowych: Ilość płyt warstwowych w pakiecie jest uzależniona od rodzaju i grubości
pojedynczej płyty
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania
przepisów ruchu drogowego.
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4.4. Składowanie:
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4.3. Rozładunek, przemieszczanie:
Podczas załadunku i rozładunku należy zachować dużą ostrożność ze względu na ciężar płyty.
Należy unikać punktowych miejsc podparcia gdyż może to uszkodzić okładzinę płyty najniżej
położonej. W celu uniknięcia tego problemu należy obciążenie rozłożyć na większą
powierzchnie. Należy także zwrócić uwagę, aby nie ciągnąć jednego arkusza po drugim, co
pozwoli uniknąć zarysowań.
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Płyty warstwowe należy umieścić na legarach, nie mniej niż 250 mm nad powierzchnią terenu.
Dopuszcza się składowanie najwyżej dwóch pakietów jeden na drugim. Zaleca się
przechowywanie w zamkniętych i przewiewnych pomieszczeniach, w normalnej temperaturze,
z dala od nawozów, kwasów, ługów, soli i innych substancji korozyjnych. Nie dopuszcza się
składowania płyt bez przykrycia. W przypadku krótkotrwałego przechowywania pod plandeką
(max. dwa tygodnie) należy zapewnić swobodny przepływ powietrza. Jeśli okres
przechowywania jest dłuższy niż dwa tygodnie, płyty należy umieścić we właściwie
wentylowanym pomieszczeniu i zostawić odkryte, ze swobodnym dostępem powietrza do
wszystkich warstw. Niestosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować powstanie
odbarwień powłoki, tzw. „białej rdzy”, trwałych uszkodzeń rdzenia, a także utratę gwarancji.
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5.1.Pokrycia z płyt warstwowych
Przed rozpoczęciem montażu płyt warstwowych należy:
- Sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania i zgodności z projektem
(ewentualne różnice należy usunąć).
- Skontrolować czy rozstaw płatwi, słupów i rygli odpowiada projektowi i jest zgodny z
wytycznymi zawartymi w tablicach obciążeń statycznych.
- Sprawdzić, czy powierzchnie płatwi stanowią płaszczyznę.
- Przygotować narzędzia niezbędne do montażu płyt. Właściwe przygotowanie konstrukcji
ułatwi montaż, zapewni prawidłowe działanie łączników mocujących płytę oraz nada właściwą
estetykę obudowie obiektu. Zabrania się wykonywania wszelkich robót spawalniczych w
pobliżu płyt, gdyż może to spowodować trwałe uszkodzenia powłoki. Na prawidłowe
przeprowadzenie montażu płyt warstwowych istotny wpływ mają warunki atmosferyczne:
szybkość wiatru, opady atmosferyczne i widoczność. Szybkość wiatru nie powinna być
większa niż 4° w skali Beauforta (9 m/sek) ze względu na stosunkowo mały ciężar płyt przy ich
znacznej powierzchni. Nie należy prowadzić montażu płyt w czasie opadów atmosferycznych
(deszczu lub śniegu) oraz w czasie gęstej mgły. Prace uszczelniające powinny być
wykonywane przy temperaturze otoczenia powyŜej 4 °C. Wszystkie roboty wykonywane w
czasie montażu płyt warstwowych muszą być prowadzone zgodnie z ogólnie obowiązującymi
przepisami BHP dla robót montażowych i dekarskich oraz zgodnie z „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” (Część I – Roboty
ogólnobudowlane - opracowanie ITB Warszawa) pod nadzorem osób uprawnionych.
Okładziny płyt warstwowych zabezpieczone są przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folią
ochronną. Folia ta jest aplikowana w procesie wytwarzania płyt. Folię należy zdjąć podczas
montażu elementu, nie później niż 2 miesiące od momentu zakupu płyt warstwowych. Już po
krótkim czasie, na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych ulega ona pękaniu i
mogą wystąpić trudności z jej zdjęciem z okładzin płyt. Zabrania się pozostawiania po montażu
folii poderwanej - pozostawiona folia może spowodować odbarwienie lakieru poprzez
podciekanie wody. Do przycinania płyt warstwowych zaleca się stosowanie pilarek o
drobnozębnych brzeszczotach lub specjalnych pił tarczowych do metalu, które mogą być
stosowane, o ile wyposażone są w dostatecznie dokładne układy prowadzące. Do cięcia płyt i
obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych oraz innych urządzeń,
które mogą spowodować w strefie cięcia nadmierne nagrzewanie prowadzące do zniszczenia
powłok antykorozyjnych. Wycięcia w elementach dachowych, które wykonuje się przed
montażem płyt osłabiają przekrój poprzeczny i w związku z tym miejsca te powinny być
odpowiednio usztywnione. Do ciecia obróbek blacharskich należy używać nożyc ręcznych. W
celu zabezpieczenia powłoki przed uszkodzeniem, cięcie płyt i obróbek blacharskich należy
wykonywać na stojakach wyłożonych miękkim materiałem np. filcem itp. Jeżeli obróbki są
foliowane, to przed przystąpieniem do ich montowania należy zdjąć folię ochronną. Zabrania
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5. WYKONYWANIE ROBÓT
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się docinania płyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych, rusztowaniach itp. Do
mocowania płyt warstwowych do konstrukcji nośnej należy używać zalecanych przez
producenta płyt łączników samowiercących. Typ łącznika zależy od rodzaju konstrukcji nośnej
i grubości montowanej płyty. Montaż płyt i obróbek powinien odbywać się zawsze zgodnie z
kierunkiem produkcji. Obrót elementu o 180° prowadzi automatycznie do powstania różnic
kolorystycznych w miejscu połączenia danego elementu z elementem obróconym. Przy
montażu na dużych powierzchniach należy wraz z postępem prac budowlanych dokonywać na
bieżąco oceny osiągniętej zgodności kolorystycznej z odległości, co najmniej 25 m. Im dalej
osoba oceniająca znajduje się od ocenianego obiektu, tym bardziej widoczne są nawet
relatywnie nieznaczne różnice kolorystyczne. Ponadto zaleca się zdejmowanie folii ochronnej
na bieżąco, co ułatwi ocenę. Poszczególne płyty można podejmować z pakietu pojedynczo,
używając do tego odpowiednich narzędzi, jak ściski stolarskie z płytką stalową i nakładką
filcową lub gumową. Przy układaniu płyt dachowych o długości powyżej 12 m należy
stosować trawersę belkową wykorzystując na budowie element profilu hutniczego:
dwuteownik lub ceownik z możliwością podhaczenia płyty w kilku miejscach na długości
trawersy (co 3 - 4 m). Przy układaniu płyt dźwigiem należy uwzględnić pochylenie dachu,
ponieważ w innym przypadku mogą zostać uszkodzone krawędzie płyt. Płyty o niewielkim
ciężarze jednostkowym mogą być podejmowane z pakietu i układane na dachu ręcznie. Przed
ułożeniem płyt na konstrukcji dachowej należy zdjąć z wewnętrznej okładziny płyt folię
ochronną. W trakcie układania i montażu pracownicy wykonujący montaż, poruszając
się po płytach muszą posiadać obuwie ochronne z miękką podeszwą, aby nie uszkodzić
powłoki płyt. Każdy kolejno układany element należy przyłożyć do poprzedniego nakładając
wyprofilowany w górnej okładzinie w kształcie trapezu wypust na grzbiet stykającej się płyty.
Płyty mocowane są najpierw po jednym łączniku do płatwi poniżej kalenicy, następnie przy
okapie i do pozostałych płatwi (z wyjątkiem płatwi przykalenicowej). Płyty skrajne mocowane
są do konstrukcji (płatew) trzema łącznikami samowiercącymi w górnej części trapezu płyty.
Płyty pośrednie mocowane są do konstrukcji (płatew) dwoma łącznikami. Ze względu na
zróżnicowane obciążenia w strefie normalnej i krawędziowej, ostateczna ilość łączników
określa konstruktor w projekcie.
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5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
5.3.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia
powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
5.3.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do
wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.3.3. 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-B94701:1999 i PN-B- 94702:1999
5.3.4. Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w
elementy wieloczłonowe,
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5.2. Obróbki blacharskie
5.2.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.2.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej można wykonywać o
każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na
oblodzonych podłożach. 5.2.3. 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.
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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 wpusty do rur spustowych.
5.3.5. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny być:
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w
elementy wieloczłonowe,
b) mocowane do ścian, słupów uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m
w sposób trwały

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania pokryć
6.2.1. 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.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostką obmiarową robót jest:
– dla robót – Krycie dachu płytami warstwowymi i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej
powierzchni.
Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich
nie przekracza 0,50 m2 , – dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur
spustowych.
7.2. 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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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót
– pokrycie dachu płytami warstwowymi stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.
8.2. Odbiór podkładu
8.1.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
8.3.1. 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.
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
a) podkładu,
b) jakości zastosowanych materiałów,
c) dokładności wykonania pokrycia,
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d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
8.3.5. 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,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien
wchodzić program utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały
pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie
powinno być odebrane.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
–poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
–jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości
pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,
–w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania: rozebrać pokrycie (miejsc nie
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.
8.4. Zakończenie odbioru
8.4.1. Odbioru pokrycia potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Pokrycie dachu płytami warstwowymi Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia wg ceny
jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
– oczyszczenie podkładu,
– pokrycie dachu płytami warstwowymi,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
– likwidacja stanowiska roboczego.
9.2. Obróbki blacharskie Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która
obejmuje: – przygotowanie,
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.
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9.3. Rynny i rury spustowe Płaci się za ustaloną ilość mb rynien wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:
– przygotowanie,
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,
– uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. NormyPN-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 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, 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 PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWIORB
przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych
(STWIORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
tarasów
z betonowej kostki brukowej przy rozbudowie budynku zaplecza boiska
1.3. Zakres robót objętych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia
wzajemne
przystawanie elementów.
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika,
charakteryzujący
się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające
wodę.
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1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych
od terenów nie
przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony
określonymi materiałami
wypełniającymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu
umożliwienia
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt
1.5.
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
STWIORB DM00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa przeznaczona do wbudowania na DK 75 ma mieć następujące cechy
charakterystyczne:
1. odmianę: - kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
2. barwę: - kostka kolorowa – szara – barwiona w całej objętości
3. wzór (kształt) kostki: - behaton,
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:
a) długość: od 200 mm
b) szerokość: 165 mm
c) grubość: 80 mm
Przy wykonaniu krawędzi nawierzchni należy stosować kostki brzegowe i połówkowe.
Pożądane jest, aby
wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały
wykonanie warstwy
o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich
wbudowywania w
nawierzchnię.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach dróg,
ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu
Lp. Cecha
Załącznik
normy Wymaganie
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1 Kształt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od zadeklarowanych wymiarów kostki,
grubości < 100 mm
≥ 100 mm
C Długość szerokość grubość
±2±2±3
±3±3±4
Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości, tej samej kostki, powinna być ≤ 3 mm
1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli maksymalne wymiary kostki > 300 mm), przy
długości pomiarowej
300 mm
400 mm
C Maksymalna (w mm)
wypukłość wklęsłość
1,5 1,0
2,0 1,5

Tekstura
Zabarwienie (barwiona może być
warstwa ścieralna lub cały element)
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3 Aspekty wizualne
3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i odprysków,
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne
3.2
3.3
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2 Właściwości fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających (wg klasy 3, zał. D)
D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik
< 1,5 kg/m2
2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie
powinien wykazywać obciążenia niszczącego
mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania
2.3 Trwałość (ze względu na wytrzymałość)
F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2
oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3 G i H Pomiar wykonany na tarczy oznaczenia H
normy) szerokiej ściernej, wg zał. G normy – badanie podstawowe
Böhmego,
wg zał. H mormy – badanie alternatywne
≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 mm2
2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub polerowana – zadawalająca odporność,
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do
badania tarcia)
26 Nasiąkliwość < 5%

PUHP ALMiRENEUSZ kUŚMIERSKI
ul. Toruńska 4a ; 05-300 Mińsk Mazowiecki GSM 602 439 438

www.alm-ik.pl

J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent powinien opisać rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z próbką producenta, zatwierdzoną
przez odbiorcę,
c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we właściwościach surowców i zmianach warunków twardnienia nie są uważane za
istotne
W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np.
na
nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania
wobec kostki należy
odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2].
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który
przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się
stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i
barwników organicznych).
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2.2.3. Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej
przestrzeni,
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię
- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
- piasek łamany (0,075¸2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania
PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002
[1] i wody
odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
- piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
- piasek łamany (0,075¸2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),
e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy
kauczukowoasfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające
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Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni
kostek w
początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów
fizykochemicznych
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat.
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wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom OST D05.03.04a
[12],
- do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę
cementowopiaskową
1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez
Inżyniera.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu
na
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać
do: a) 10
dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu
trwałości, podanego
przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i
czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt.
palet. Cement
niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych).
Cement
dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych,
betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania.
2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki
Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania
nawierzchni z
kostek można stosować:
a) krawężniki betonowe wg STWIORB D-08.01.01b [13],
b) obrzeża betonowe wg STWIORB D-08.03.01 [15],
Przy krawężniku ograniczającym wysepkę od wschodu na długości 158mb występuje ściek wg
STWIORB D08.05.00 [16].
Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a i 2.3 b,
b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniających wymagania wg STWIORB
D-08.01.01a
[13], 08.01.02a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16].
Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane
według
typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i
przekładek drewnianych.
Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać
wymaganiom
właściwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera.
3. SPRZĘT
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [5] pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z
wózka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
ułożenia;
urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w
szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z
tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z
wykładziną
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom
właściwych
OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym
IBDiM) względnie
opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.
Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający wymaganiom
OST D05.03.04a [12].
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [5] pkt 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami
transportowymi po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą
służyć
wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki
transportu można
wykorzystywać również dźwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczającymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10
warstw kostek
(zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700
kg. Pożądane
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jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego
wyposażonym w
dźwig do za- i rozładunku.
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki
betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki
kamienne należy
układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża
powinny być
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających
je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny
być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i
innymi
środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na
paletach układa
się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask,
przylegające do
siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać
za pomocą
zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków. Cement
luzem może być
przewożony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych
od pozostałości z
poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegać zniszczeniom podczas transportu. Środki
transportu powinny być
wyposażone we wsypy i urządzenia do wyładowania cementu.
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi
środkami
transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed
zanieczyszczeniem.
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom
właściwej
OST.
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5]
pkt 5.
5.2. Podłoże i koryto
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją
projektową.
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami STWIORB D-04.01.01 [6].
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową.
5.3. Konstrukcja nawierzchni
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Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST (przykłady
konstrukcji nawierzchni podają załączniki 3 i 4).
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy,
podsypki
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:
1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. ułożenie kostek z ubiciem,
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej,
gdyż nie
występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia
szczelin piaskiem.
5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej
powinien być
zgodny z dokumentacją projektową.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom STWIORB D-04.04.02
„Podbudowa z
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” [7],
5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub
STWIORB
Ustawianie krawężników, obrzeży i wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być
zgodne z
wymaganiami zawartymi w odpowiednich STWIORB
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z
kostki. Przed ich
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości
nawierzchni i
prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.
5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po
zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem
2.3. Dopuszczalne
odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami
(np.
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod
nawierzchnią
z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie
rozściela się na
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
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5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich
układania
(przykłady podano w zał. 5) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w
przypadku braku
wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Inżynierowi.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek,
Inżynier może
polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce
piaskowej.
5.7.2. Warunki atmosferyczne
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w
ciągu dnia
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane
są przymrozki
kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy,
papą itp.).
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach
otoczenia.
5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału,
w której
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza
skomplikowanych
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- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w
dłoni
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami
podsypka rozsypywała
się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni
z kostek od 3 do
4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami
(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu
nawierzchni
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie
podsypki z suchej
zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed
rozpoczęciem
wiązania cementu w podsypce.
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pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz
różnych
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie,
tak aby
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą
dokładnością. Kostka
do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być
odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia
połówek i dziewiątek,
przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem,
by kostki nie
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy
uzupełniają
przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie
ubijania
podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek,
włazów itp.)
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3
mm do 10 mm
powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać
elementy
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie
równe i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną
przestrzeń uzupełnia
się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczą
itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla
ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną
nawierzchnię na
podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z
osłoną z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i
jednocześnie
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być
zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki
całe.
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a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce
piaskowej,
b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na
podsypce
cementowo-piaskowej.
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho
lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie
rozgarniaczkami z piórami
gumowymi.
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający
jej
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i
nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem
zalewania kostka powinna
być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i
tworzyć monolit z
kostkami.
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią
szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić;
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin
zaprawą
cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach
zgodnych z
dokumentacją projektową lub ST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin
dylatacyjnych
powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami
nawierzchni w
okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione
trwale zalewami
i masami określonymi w pkcie 2.3 e). Sposób wypełnienia szczelin powinien odpowiadać
wymaganiom OST D05.03.04a [12].
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których
występuje
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5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5
mm.
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin
pomiędzy
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta
prostego
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:
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zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad
szczelinami dylatacyjnymi
w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni.
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do
użytku
bezpośrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą
cementowopiaskową,
po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy
temperaturze średniej
otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy
oczyścić z piasku
i można oddać do użytku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg OST D-08.01.01a [13];
D-08.01.02 [14]; D-08.03.01 [15];
D-08.05.00 [16]
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metodą niwelacji) Bieżąca kontrola w 10
punktach dziennej działki roboczej: grubości,
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [5]
pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów
wykonane przez
dostawców itp.),
- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w
pkcie 2,
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.
Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań
Wartości
dopuszczalne
1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg OST D-04.01.01 [6]
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5]
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
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spadków i cech konstrukcyjnych w porównaniu z dokumentacją projektową i specyfikacją Wg
pktu 5.6; odchyłki od projektowanej grubości
±1 cm
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodność z dokumentacją projektową
Sukcesywnie na każdej działce roboczej
b) położenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych Przesunięcie od osi projektowanej
do 2 cm
c) rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) Co 25 m w osi i przy
krawędziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych
Odchylenia:
+1 cm; -2 cm
d) równość w profilu podłużnym łatą czterometrową) Jw. Nierówności do 8 mm
e) równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i pomiarze
prześwitu klinem cechowanym oraz przymiarem
liniowym względnie metodą niwela-cji) Jw. Prześwity między łatą a powierzchnią do 8 mm
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą niwelacji) Jw. Odchyłki od dokumentacji
projektowej do 0,3%
g) szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym)Jw. Odchyłki od szerokości
projektowanej do ±5 cm
h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin i szczelin (oględziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dług. 10 cm)
W 20 punktach charakterystycznych dziennej działki roboczej Wg pktu 5.7.5
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia Kontrola bieżąca Wg dokumentacji
projektowej lub decyzji Inżyniera
6.4. Badania wykonanych robót
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia
1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków
Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów kostek,
spękań, plam, deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin
2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i
w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b)
3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość Co 25
m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g)
4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami,
obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin
Wg pktu 5.5 i 5.7.5
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Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5]
pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [5] oraz niniejszej . STWIORB
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00
„Wymagania
ogólne” [5] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,
- ułożenie i ubicie kostek,
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielęgnację nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót
towarzyszących
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach
kosztorysowych, a których
zakres jest określony przez OST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są
przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

PUHP ALMiRENEUSZ kUŚMIERSKI
ul. Toruńska 4a ; 05-300 Mińsk Mazowiecki GSM 602 439 438

www.alm-ik.pl

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do
robót
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku
2. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie
przejściowym można stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka, PN-B11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek)
4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dot. TARAS DREWNIANY
1.2. Zakres stosowania SST. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem będącym
podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie tarasów drewnianych
klasy A.1
1.3. Określenia podstawowe.
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa Budowlanego.
1.4. Zakres robót objętych SST.W niniejszej SST określono zakres robót dot. montażu,
konserwacji i eksploatacji tarasów drewnianychklasy A.1.
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość
wykonania robót, ich zgodności z dokumentacją projektową i SST.

2.0. SPRZĘT

3.1. Transport materiałów Transport materiałów powinien odbywać się w sposób
zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem, wypadnięciem i
zniszczeniem. Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
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3.0. TRANSPORT
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Roboty związane z wykonaniem tarasów drewnianych są wykonywane ręcznie z
wykorzystaniem elektronarzędzi. Używany sprzęt powinien mieć wymagane dokumenty,
dopuszczające go do stosowania, potwierdzone przez dozór techniczny. Stosowany sprzęt
powinien być utrzymywany w ciągłej sprawności technicznej, winien być należycie
konserwowany, a okresowe przeglądy wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami,
winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Sprzęt powinien być zawsze
zabezpieczony przed użyciem go przez osoby niepowołane lub nieprzygotowane do jego
użycia.
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dopuszczonymi do ruchu po drogach publicznych i spełniającymi wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego.
3.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów.
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na opakowaniu
powinna znajdować się etykieta zawierająca :
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu,
- wymiary, liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- znak budowlany.
Przechowywanie elementów powinno zapewniać gotowość ich użycia do montażu. Materiały
mogą być przechowywane na zewnątrz pod plandekami lub w pomieszczeniach krytych
zamkniętych, lecz nie ogrzewanych lub w magazynach półotwartych lub z bocznymi osłonami
przeciwdeszczowymi. Powinny
być one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie.

4.0. WYKONANIE ROBÓT
4.1. Wymagania ogólne
Montaż tarasów drewnianych należy wykonać zgodnie z projektem, SST oraz instrukcją
montażu.4.2. Roboty przygotowawcze Wszelkie roboty związane z montażem tarasów
drewnianych należy wykonywać po zakończeniu robót drogowych i budowlanych oraz
instalacyjnych przewidzianych do wykonania na terenie posadowienia drewnianego tarasu.
Roboty związane z wykonywaniem tarasów drewnianych winny być wykonywane po
zakończeniu robót dot. podłoża oraz wszystkich ograniczeń brzegowych dla drewnianych
tarasów, tj. np.: ścian, okien, oświetlenia, odwodnienia, płyt chodnikowych, balustrad, sufitów
balkonów, itp. Jedynie w przypadku, gdy kamienna kostka brukowa stanowi ograniczenie
brzegowe dla tarasu drewnianego i jest ona zlicowana z górną powierzchni tarasu drewnianego
– zaleca się aby, kamienna kostka została ułożona po zamontowaniu tarasu drewnianego.
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5.0. PODŁOŻA POD TARASY DREWNIANE.
Podłoża pod tarasy drewniane winny być stabilne i równe. W przypadku gdy podłoże jest nie
równe należy zastosować element poziomujący np. wg pkt h.
5.1. Przykładowe podłoża pod tarasy drewniane :
a. Płyta betonowa.
Podłoże to stosuje się na ogół na rodzimym gruncie przed budynkami ; płyta betonowa posiada
zwykle jeden równy spadek lub np. dwa różne ("prostopadłe") spadki dostosowane do
bezpośredniego układania tarasów drewnianych ; spadek od 0,5 % do 2,0 % (patrz zał. pt.
„Spadki podłoży”) ;
płyta betonowa :
- zaizolowana płynnym materiałem izolacyjnym lub papą termozgrzewalną „bez-zakładkowo”,
lub nie zaizolowana i wykonana z betonu B30 (nie wymagającego izolacji przeciw-wodnej),
- płyta betonowa np. na podsypce piaskowej, na ustabilizowanym lub ubitym gruncie,
- w przypadku różnic wysokości pomiędzy poziomem tarasu drewnianego, tj. podłożem
aotaczającym, przyległym terenem należy dodatkowo wykonać obwodowy mur oporowy, np.
z krawężników lub murowany, np. z bloczków betonowych, lub jako ścianę żelbetową, itp. ; w
przypadku dużych w/w różnic wysokości, przedmiotową płytę może stanowić płyta stropowa
oparta na obwodowym murze oporowym.
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b. Płyty betonowe ażurowe, np. Yomb lub Meba lub płyty chodnikowe, lub kostka brukowa,
itp., układane na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem, np. na ubitym lub
ustabilizowanym gruncie rodzimym, - dla stabilizacji płyt, należy „po obwodzie” tarasu
wykonać "opaskę" / mur oporowy, z krawężników lub np. z bloczków betonowych (w
zależności od ukształtowania przyległego terenu),- na zewnątrz w/w obwodowego muru
oporowego, zaleca się usypanie skarpy ziemnej i obsadzenie jej trawą lub zielenią ogrodową,
- uwaga ! - rozwiązanie to umożliwia rezygnację z wykonania (oraz ze związanych z tym
kosztów) : balustrady oraz z pionowej "ścianki" maskującej przestrzeń pod tarasem, ścianki
pionowej pod tarasem ; w przypadku braku w/w muru oporowego, tj. braku możliwości
usypania skarpy na oporowym murze – zalecane jest wykonanie balustrady i pionowej ścianki
maskującej przestrzeń pod deck-iem.
c. Bloczki betonowe co ok. 50 x 50 cm, poziomowane, układane na "poduszkach" betonowych
na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem ; podłoże pod w/w bloczki betonowe winno
być stabilne ; na wypoziomowanych bloczkach legary układane "na sztorc" wymagające
podparcia co ok. 50 cm ; w zastępstwie poziomowania bloczków
- na bloczkach posadowione regulowane stopy śrubowe polipropylenowe np. typu Buzon,
Soprema, Deck-Dry o wys. od 2 - 60 cm lub klinowe np. Harpun o wys. od 8 - 25 cm.
d. Płyty chodnikowe na loggiach, balkonach lub na tarasach, układane są na : (od
góry)wypoziomowanym grysie lub żwirze (jako elemencie poziomującym), na geowłókninie,
na styrodurze lub np. na nierównej izolacji przeciw-wodnej
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f. Konstrukcja stalowa o układzie górnych belek konstrukcyjnych uwzględniających warunki
podparcia deski deck-u, tj. w rozstawie co ok. 40 - 50 cm (w zależności od grubości i
szerokości desek deck-u),
- na górne belki stalowe układane są „wzdłużnie” legary montażowe „na płasko” o wym. 30x50
mm lub 40x40 mm (na ogół bez konieczności ich zamocowania do konstrukcji stalowej; do
legarów przykręcane są podkładki (wcześniej przykręcone do desek „od dołu” pomiędzy
kapinosami),
- konstrukcja stalowa winna posiadać trwałość odpowiadającą trwałości przedmiotowych decków systemowych klasy A.1., tj. o bardzo dużej trwałości, tj. winna być wykonana, np.:
1. ze stali nierdzewnej surowej lub
2. ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie dobrej jakości materiałami powłokowymi,
3. lub ze stali ocynkowanej.
W przypadku konstrukcji stalowych wykonanych wg powyższych ppkt 2. i 3. należy raz na ok.
15/20 lat : - zdemontować deck, w celu odrdzewienia konstrukcji / odnowienia jej
zabezpieczenia antykorozyjnego, np. farbą antykorozyjną lub ocynkiem np. w płynie (w
aerozolu), oraz - ponownie zamontować ten sam deck na konstrukcji z „odnowionym”
zabezpieczeniem antykorozyjnym.
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e. Styrodur (+ geowłóknina) układane na równej izolacji p.-wodnej o w/w spadkach (np.
wykonanej płynnym materiałem izolacyjnym lub papą termozgrzewalną układaną bezzakładkowo),- uwaga ! - w przypadku układania styroduru na papie termozgrzewalnej
układanej „na zakładki”, zakładki te powodują, że podłoże jest nierówne; w takim przypadku
zaleca się układanie stryroduru na „poduszki” z kleju lub zaprawy na geowłókninie ułożonej na
papie (w celu zapewnienia stabilności styroduru), lub- po przyklejeniu („zgrzaniu”) pasków
papy pomiędzy zakładkami papy, które wyrównują nierówności tego podłoża (dla zachowania
w/w warunku stabilności podłoża, tj. styroduru).
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Montaż tarasów drewnianych wykonywać zgodnie z instrukcją montażu, tj. m.in. :
- przykręcić podkładki łącznikowe do desek od spodu (pomiędzy kapinosami desek) w
odstępach odpowiadających odstępom pomiędzy legarami, tj. co ok. 40 - 50 cm,
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6.0. MONTAŻ TARASÓW DREWNIANYCH (DECK-ÓW) O
BARDZO DUŻEJ TRWAŁOŚCI, TJ. NIEGNIJĄCYCH, KLASY
A.1.
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g. Konstrukcja drewniana- nie zaleca się wykonywania konstrukcji z drewna pod taras
drewniany nie gnijący klasy A.1. (deski z kapinosami, podkładki pomiędzy kapinosami, legary
PVC) - ponieważ konstrukcja z drewna (jako podłoże pod taras drewniany) jest skazana
nieuchronnie na zgnicie, jest tym samym mniej trwała niż tarasy drewniane klasy A.1.,
konstrukcja taka jest rozwiązaniem materiałowym nieadekwatnym (niekonsekwentnym) pod
względem trwałości w stosunku samego tarasu drewnianego klasy A.1. Alternatywnie, w
przypadku oczywistego wymogu architektonicznego lub plastycznego dot. wykonania
konstrukcji z drewna (eksponowana konstrukcja, charakter budynku, itp.) - w celu
zabezpieczenia drewnianych legarów konstrukcji przed wodą opadową, na legarach należy
ułożyć paski papy lub blachy, o szerokości większej od szerokości legarów, tworzące „okap”.
Na paskach papy lub blachy układa się legary montażowe deck-u (bez konieczności ich
zamocowania do konstrukcji).Tradycyjne konstrukcje drewniane pod tarasami drewnianymi
(składające się np.:- ze „słupków” betonowych, - z drewnianych belek konstrukcyjnych
głównych,
- z drewnianych legarów posiadają zasadniczą wadę - te ażurowe konstrukcje, miały za zadanie
m.in. utworzenie pod deskami tarasu drewnianego przestrzeni dla cyrkulacji powietrza,
wentylacji (dla osuszania) drewna desek i legarów ; jednakże drewno takich konstrukcji, jak i
tradycyjnie montowanych tarasów drewnianych i tak ulegało zgniciu w wilgotnych miejscach,
ponieważ :
- drewno konstrukcyjne i legary gniją w stykach pomiędzy belkami konstrukcyjnymi i
legarami,
- drewno desek tarasu gnije w stykach pomiędzy legarami a deskami, itp.
W nowoczesnym systemie montażu tarasów drewnianych klasy A.1. nie ma wymogów ani
zaleceń dla stosowania aż tak dużych przestrzeni dla cyrkulacji powietrza pod tarasami
drewnianymi ; wystarczy, aby przestrzeń ta posiadała wysokość tylko od 45 lub 75 mm (wys.
legara „na płasko” 30 cm + wys. podkładki 15 mm = 45 mm lub wys. legara „na sztorc” 50 mm
+ wys. podkładki 15 mm = 65 mm) aby zapewnić, że taras taki (który nie posiada wilgotnych
styków „od dołu”) będzie posiadał „od dołu” stan powietrzno-suchy, tj. nie będzie gnił (przy
spełnieniu wymogu olejowania tarasu „od góry”).h. Podłoża nie dostosowane do
bezpośredniego układania tarasów drewnianych, tj.podłoża nierówne, np. papa układana na
różnych spadkach, na tzw. dachach kopertowych
- podłoża te wymagają zastosowania elementów poziomujących, tj. np. :
- stopy polipropylenowe (inaczej zwane – wspornikami) o regulowanej wysokości (np. typu
Buzon, Soprema, Deck-Dry, itp., o wys. od 2 - 60 cm), na nich układane legary "na sztorc”
ECO standard o wym. 60x30 mm lub PVC uniepal o wym. 50x30 mm ; wymagane podparcie
w/w legarów na w/w stopach, co ok. 50 cm,
- wypoziomowany żwir ; żwir układany jest na geowłókninie, np. na izolacji cieplnej (np. na
styrodurze) lub na nierównej izolacji p.
-wodnej, na wypoziomowanym żwirze układane np. :
- płyty chodnikowe lub - styrodur ; minimalna grubość styroduru : 2 warstwy układane "w
mijankę" (tj. "z przesunięciem o pół szerokości arkusza), każda o gr. min. 5 cm, na styrodurze
geowłóknina.
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- za pomocą dystansów i ściągów ustalać wielkość szczeliny pomiędzy deskami, tj. 6 -7 mm,
- wkrętem fi 5,0 mm przykręcać podkładki (wraz z wcześniej przykręconymi do nich deskami)
do legarów w szczelinach pomiędzy deskami.
6.1. Układ desek tarasu. W zależności od układu desek wyróżnia się następujące typy
poprzecznego łączenia desek :
a. nie występuje poprzeczne łączenie desek,
b. proste,
c. zakładkowe,
d. przemienne jednokrotne,
e. przemienne wielokrotne,
f. wzór angielski ; wg zał. pt. „Łączenia poprzeczne desek”.
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c. legary z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa sztucznego polipropylen /
polietylen (legaryECO) lub PCV (legary uniepal).Powyższe zapewnia następujące korzyści :
d. suche styki desek „od dołu”, tj. stan powietrzno-suchy desek w stykach,
e. suche styki desek „od dołu” zapewniają, że dolne włókna desek w miejscu ich podparcia nie
nasiąkają wilgocią „od dołu” co zapewnia większą stabilność desek, tj. mniejsze „łyżkowanie”,
f. górną powierzchnię desek nie uszkodzoną wkrętami (system „bez-wkrętowy”),
g. niezniszczalne legary,
h. deski są odsunięte od legarów ; dlatego śmieci, które mogą zbierać się na legarach, w
szczelinach między deskami (np. piasek, liście, sierść) nie dotykają desek i nie powodują ich
gnicia, gdy są mokre (w każdym innym systemie w/w śmieci zbierają się na legarach i dotykają
deski i powodują ich gnicie ponieważ są praktycznie stale mokre),
i. możliwe odnawianie ewentualnego zabezpieczenia przeciw pożarowego, tam gdzie jest ono
wypłukiwane, tj.: na górnych i bocznych powierzchniach desek (na dolnych powierzchniach
desek i w stykach podparcia desek - preparat p-poż. nie jest wypłukiwany),
j. pozostałe cechy - patrz zał. pt. „PORÓWNANIE SYSTEMÓW MONTAŻU”.
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7.0. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW TARASÓW DREWNIANYCH KLASY
A.1.
Tarasy drewniane klasy A.1. składają się :
a. deski tarasowe z kapinosami (podłużne frezy wzdłuż dolnych krawędzi desek),
b. podkładki łącznikowe przykręcane pomiędzy kapinosami desek, wykonane z tworzywa
sztucznego PE lub z ze stali nierdzewnej (lub ocynku)

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mińsk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki
DOKUMENT: OFERTAwg umowy
PAKIET: 1 – WIODĄCY marzec 2019r

PUHP ALMiRENEUSZ kUŚMIERSKI
ul. Toruńska 4a ; 05-300 Mińsk Mazowiecki GSM 602 439 438

www.alm-ik.pl

Strona

7.2. Deski. Standardowe parametry desek deck-ów (w cm) :
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7.1. Deski posiadają kapinosy, tj. frezy (np. o przekroju półokrągłym lub trapezowym) wzdłuż
dolnych krawędzi desek, tj. profile, które wymuszają skapywanie wody (które na drodze
podciekania wody pod deski, posiadają przebieg „z dołudo góry”) ; kapinosy uniemożliwiają
podciekanie wody pod deskę i tym samym powstawanie miejsc trwałego zalegania wilgoci pod
deskami, tj. w stykach desek z podkładkami, które są zamontowane „oddołu”, pomiędzy
kapinosami.Brak wilgotnych styków desek „od dołu” uniemożliwia powstawanie miejsc, w
których rozwijają się agresywne grzyby klas Zygo-, Asco-, Basidio- i Deutero- mycetes, które
w każdym styku, tj. wilgotnym środowisku o utrudnionym dostępie powietrza (jak np. w
zamkniętym słoiku) odżywiają się celulozą każdego ! gatunku drewna. Drewno desek dzięki
kapinosom i podkładkom, uzyskuje „od dołu” stan powietrzno-suchy (brak wilgotnych styków
drewna „od dołu”). Ponieważ w stanie powietrzno-suchym każdy gatunek drewna uzyskuje
ponad 100-letnią! trwałość * (np. wg Kollmanna F. - „Principles of wood science and
technology” Springer Verlag New York), dlatego konsekwentnie, wszystkie elementy pod
deskami są wykonane z materiałów niezniszczalnych. W drewnianych tarasach klasy A.1.,
tylko górne powierzchnie desek są narażone na czynniki atmosferyczne (deszcz, śnieg, słońce),
lecz 2-krotne konserwowanie, impregnowanie górnych powierzchni desek w ciągu roku
zapewnia, że również na górnych powierzchniach desek nie rozwijają się grzyby ; olej lub
bejca z frakcjami anty-grzybicznymi nasącza drewno desek „od góry”, impregnat wnika w
drewno i w ewent. mikro pęknięcia, tym samym uniemożliwia rozwój grzybów zarówno na
górnych powierzchniach desek jak i wewnątrz desek.
Konserwację górnych powierzchni desek należy wykonywać olejami (drewna „egzotyczne” i
„rodzime”) lub bejcami (drewna “rodzime”) z frakcjami anty-grzybicznymi ; zalecane jest
wykonywanie konserwacji 2 razy w roku (na suchym deck-u, po jego oczyszczeniu), tj. na
wiosnę oraz jesienią.(n.b. podobne czynności, takie jak czyszczenie, mycie - należy
wykonywać na każdej innej zewnętrznej posadzce). W innych systemach grzyby te powodują
zgniliznę i próchnicę (tj. rozkład celulozy) każdego gatunku drewna, z którego wykonane są
deski oraz legary ; w systemach :- klasy A.2. - zgnilizna występuje w mokrych stykach drewna
: pomiędzy deskami a legarami, pomiędzy deskami a różnego rodzaju łącznikami (clip-ami,
clow-ami, itp.), pomiędzy legarami a podłożem,- klasy B.2. - zgnilizna występuje w w/w
mokrych stykach oraz ponadto w mokrych stykach drewna: pomiędzy deskami a wkrętami i
pomiędzy deskami a różnego rodzaju zaślepkami maskującymi wkręty. Tarasy drewniane klasy
A.1. olejowane “od góry” uzyskują taką samą trwałość, a nawet większą ! od terakoty lub
tarasów plastykowych z domieszką pyłu drzewnego, tj. tarasów z kompozytu**; **- tarasy z
kompozytu nie są zalecane dla miejsc rekreacji i wypoczynku ponieważ są „nieprzyjazne”,
nieprzyjemne w kontakcie, - dlatego wiele tarasów kompozytowych jest demontowanych, a w
ich miejsce montowane są tarasy drewniane klasy A.1, tj. o tej samej trwałości (na
potwierdzenie - z tych samych powodów demontowane są również, popularne jeszcze kilka lat
temu - elewacje plastykowe, tzw. siding), - tarasy kompozytowe, jak każdą inną zewnętrzną
posadzke należy czyszcić, myć, tj. wykonywać czynności tak samo absorbujące jak olejowanie
górnej powierzchni drewnianych tarasów,
- powierzchnie tarasowe z kompozytu są wyłączane z użytku, w celu przeprowadzenia
zabiegów pielęgnacyjnych (mycie, czyszczenie) na taki sam okres czasu jak powierzchnie
tarasowe drewniane dla przeprowadzenia olejowania ; olej na powierzchniach drewnianych
wchłania się w ciągu ok. 1-2 godz.
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W przypadku przewidywanych ekstremalnych obciążeń tarasu drewnianego (np.wynikających
z konieczności przejazdu przez taras drewniany klasy A.1. samochodów ciężarowych,
samochodów straży pożarnej, itp.) - w przypadku zastosowania podkładek łącznikowych ze
stali nierdzewnej
– wymagane wzmocnienie dodatkową podkładką z tworzywa sztucznego zamontowaną
pomiędzy kapinosami desek.

8.0. WKRĘTY
a. Wkręty łączące deski z podkładkami dystansowymi
- ocynk ; wkręty są wkręcane do desek „od dołu” ; wkręty pozostają w stanie powietrznosuchym (tj. bez kontaktu z wodą) i pomimo, że nie są wykonane ze stali nierdzewnej uzyskują
trwałość taką samą jak cały taras drewniany ; ponadto wkręty, które nie mają kontaktu z wodą
„nie wchodzą” w reakcje z garbnikami drewna, tj. nie plamią drewna.
b. Wkręty łączące podkładki dystansowe z legarami
– ocynk, geomet lub stal nierdzewna ; samo nawiercające się TORX, wkręcane są w szczelinie
pomiędzy deskami.
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Legary z tworzywa sztucznego (tj. nie gnijące) :
- układane są „na płasko”, o wym. 4x4 cm EKO lub 3x5 cm
Uniepal, jako legary montażowe, wymagają ciągłego podparcia (tj. mogą być układane np. na :
płycie betonowej, płytach chodnikowych, ażurowych płytach betonowych, styrodurze,
konstrukcji stalowej, kracie pomostowej, itp.),
- układane „na sztorc”, o wym. 6x3 cm EKO lub 5x3 cm
Uniepal jako legary konstrukcyjne wymagają podparcia co ok. 40 - 50 cm (mogą być układane
np. na wypoziomowanych śrubowych(wspornikach) polipropylenowych np. f-my : Buzon,
Soprema, Deck-Dry. Legary są układane zasadniczo w odległościach co ok. 40–65 cm, w
zależności od grubości i szerokości desek, tj.:- ok. 40 cm dla deski 1,9 x 9,0 cm,- ok. 50 cm dla
deski 2,0 x 12,0 cm,- ok. 55 cm dla deski 2,2 x 14,5 cm. Legary mogą być układane zarówno :
- zgodnie ze spadkiem podłoża (wzdłuż spływu wody), jak i
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9.0. LEGARY
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- prostopadle do spadku podłoża (w poprzek spadku wody) ; w tym przypadku dla
umożliwienia spływu wody, dolna płaszczyzna legarów posiada przepusty wody (legary są
ryflowane „od dołu”).Układ desek jest :- najbardziej eksponowanym elementem tarasu
drewnianego,
- zasadniczym elementem „kompozycji” posadzki tarasu,
- wpływa na wygląd posadzki w ważnych miejscach budynku, tj. miejscach wypoczynku i
rekreacji, ponadto jest istotnym elementem widoku z wnętrz budynków, itp., dlatego układ
desek zasadniczo winien wynikać tylko z w/w wymogów kompozycyjnych dot. elewacji
(zewnętrznego poszycia budynku), a nie np. z :
- potrzeby zapewnienia zgodności układu legarów (zasadniczo prostopadłego do desek)ze
spadkiem wody z podłoża tarasu ; układ legarów (jako zasadniczo niewidoczny element)
winien być wtórny w stosunku do układu desek (jako widocznego elementu),
- ani z potrzeby lepszego odprowadzenia wody z ryfli desek
– ze względu na zalecenie
stosowaniadeskigładkiejjakozdecydowanielepszejodkażdejdeskiryflowanej.
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Deck swobodnie może być układany na podłożu, tj. bez konieczności zamocowania do podłoża
(bez konieczności „przebicia” np. izolacji przeciw wodnej lub/i cieplnej podłoża), lecz może
być również zamontowany do podłoża (np. do płyty betonowej, płyt chodnikowych,
konstrukcji stalowej, itp.).8.2.2. Ciężar własny (22,3 – 27,7 kg/m2 w zależności od grubości i
gat. drewna) zapewnia, stabilne i niezmienne położenie deck-u użytkowanego nawet w
ekstremalnych warunkach atmosferycznych (tj. np. narażonego na silny, porywisty wiatr od
dołu, również w przypadku posadowienia deck-u na ażurowej konstrukcji na dużej wysokości)
jak i w szczególnych warunkach użytkowania (np. scena do tańczenia).8.2.3. Tarasy drewniane
pomimo, że są wykonywane z materiału anizotropowego pochodzenia organicznego, są
uznawane za najbardziej ekskluzywne zewnętrzne posadzki pod warunkiem, że :
- są wykonane w systemie klasy A.1., tj. w systemie "bez-wkrętowym" i niegnijącym
- są wykonane z deski gładkiej,
- wykonano serwis deck-u oraz ewent. jego cyklinowanie po ok roku od zamontowania,
- co najmniej raz w roku (przy zaleceniu - dwa razy w roku) jest konserwowana (olejowana)
górna powierzchnia deck-u.
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10. EKSPLOATACJA I KONSERWACJA TARASÓW
DREWNIANYCH.
Taras drewniany należy konserwować. Podobne czynności (jak np. mycie, czyszczenie)
wykonuje się na każdej innej zewnętrznej posadzce (np. na terakocie, kamieniu, kompozycie,
itp.). Niniejsze wymogi dot. konserwacji, mają charakter rzeczywiście „konserwujący” tylko w
stosunku do tarasów drewnianych klasy A.1. Tylko w tarasach klasy A.1. tylko ich górna
powierzchnia desek jest narażona na czynniki atmosferyczne (w tarasach wykonywanych w
innych systemach, oprócz górnej powierzchni desek, również dolne powierzchnie desek w
stykach z legarami lub/i różnego rodzaju podkładkami, są narażone na czynniki atmosferyczne,
tj. na zalegającą tam wilgoć). W stosunku do tarasów drewnianych innych klas, niniejsze
wymogi / zalecenia mają jedynie charakter „pielęgnacyjny” górnej powierzchni, ponieważ nie
ma możliwości zakonserwowania tych miejsc, które są trwale wilgotne i o utrudnionym
dostępie powietrza, w których tarasy takie gniją. W tarasach drewnianych klas B.2 i A.2., tj. w
innych systemach nie ma możliwości zakonserwowania spodów desek („od dołu”), a w
szczególności newralgicznych styków desek z legarami lub różnego rodzaju podkładkami,
łącznikami, clip-ami, clow-ami, itp.).
10.1. Zaleca się, aby konserwowanie tarasów drewnianych klasy A.1. przeprowadzać, zgodnie
z warunkami gwarancji i instrukcją użytkowania - dwa razy do roku :
wiosną oraz wczesną jesienią ; dla zachowania warunków gwarancji wymagane jest, aby taras
był w okresie gwarancji konserwowany był co najmniej jeden raz w roku oraz, aby w ciągu ok.
roku od zamontowania deck-u wykonać serwis tarasu drewnianego wraz z jego cyklinowaniem
(serwis po ok. roku oraz cyklinowanie jest odpłatne) ; konserwację górnych powierzchni desek
należy wykonywać olejami, impregnatami z frakcjami anty-grzybicznymi, na suchym deck-u,
po jego oczyszczeniu.
Odstąpienie od olejowania, nawet w ciągu całego roku może spowodować szybsze
patynowanie się tarasu drewnianego, co jednak w znaczącym stopniu nie wpływa na
zmniejszenie właściwości mechanicznych ani na trwałość tarasu.
Patynowanie się desek deck-u. Kolor spatynowanego deck-u można uznać za zadowalający.
Jednakże, w przypadku potrzeby „odświeżenia” koloru można zastosować odszarzanie
wykonywane specjalnymi preparatami zwanymi odszarzaczami, które zmywa się myjkami
ciśnieniowymi ; po wyschnięciu deck-u, po zmyciu odszarzacza, deck należy ponownie
zakonserwować.
Podczas zimy można usuwać śnieg z tarasu drewnianego łopatami, szczotkami, itp. ; elementy
tych narzędzi, mające podczas pracy kontakt z drewnem deck-u - winny być wykonane z
drewna lub z gumy, ewent. z miękkiego tworzywa sztucznego. Nie należy posypywać tarasu
drewnianego solą, piaskiem ani stosować środków chemicznych.
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Nie stawia się wymogów klasy odporności ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia
NRO zewnętrznym posadzkom, które stanowią drewniane tarasy i są montowane na stropach
żelbetowych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, D.U. Nr 74, poz 690 §
216, ust. 1 i 2). Posadzki drewnianych tarasów układane na stropach nie są wymienione jako
elementy budynków, którym stawia się wymagania klasy odporności ogniowej. Ustalając
wymagania dot. klasy odporności ogniowej konstrukcji dachu oraz jego przekrycia, należy
uwzględnić charakter ustroju budowlanego nad ostatnią kondygnacją użytkową budynku. Jeżeli
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11.0. PRZEPISY ZWIĄZANE Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych
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jest nim strop, na którym na odpowiedniej konstrukcji (np. ścianki ażurowe, elementy
dystansowe, warstwy układane „jedna na drugiej”) jest ułożone przekrycie dachu, o którym
mowa w § 216, ust. 1, kol. 7. tabeli, pod którym to pojęciem rozumie się element budynku
składający się z :- pokrycia spełniającego wymogi funkcjonalne dachu dot. szczelności (np.
blacha, dachówka, łupek, gont, strzecha, papa, grys, itp.),
- docieplenia spełniającego wymogi funkcjonalne dachu dot. izolacyjności cieplnej (np.
styrodur, wełna mineralna, pustka powietrzna lub wełna mineralna twarda, itp.) wraz z
elementami mocującymi, - warstwy oddzielającej od wnętrza budynku (np. pustka powietrzna,
elementy dystansowe lub warstwy stropodachu)to wymagania klasy odporności ogniowej
odnoszą się do tego stropu. Określenie budowlane
– „przekrycie dachu” nie oznacza to samo co potoczne znaczenie „przekrycie”, które określa
wszystko co się na dachu znajduje (co go przekrywa), w tym również drewniany taras –
ponieważ taki drewniany taras nie spełnia żadnego z w/w wymogów funkcjonalnych
przekrycia dachu w znaczeniu ogólno -budowlanym, tj. nie zapewnia ani szczelności
(izolacyjności p.-wodnej), ani docieplenia (izolacyjności cieplnej). Drewniany taras klasy A.1.
stanowi jedynie posadzkę tarasu, którym to elementom stawia się wyłącznie wymogi określone
w § 320 w/w Rozporządzenia Ministra, natomiast nie stawia się wymagań klasy odporności
ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania się ognia NRO. Posadzkom balkonów stawia się
wyłącznie wymogi określone w § 320 w/w Rozporządzenia, natomiast również nie stawia się
wymagań klasy odporności ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia NRO ; drewniany
taras klasy A.1., jako posadzka balkonu, nie stanowi przekrycia dachu w znaczeniu ogólnobudowlanym.10.2. W przypadku konieczności zabezpieczenia p.poż. desek tarasu drewnianego
(tylko w budynkach wysokościowych) wykonanych z drewna gatunków rodzimych lub
egzotycznych, można je wykonać preparatami przeciwogniowymi lub ognio-uodparniającymi,
które przekształca drewno w niezapalne lub o małej lub żadnej podatności na ogień (Euroclass
B-s1-d0 wg testów SBI EN 13823 i EN ISO 11925-2). Przed upływem 5 lub10-letniego (w
zależności od rodzaju użytego preparatu) okresu gwarancji na w/w preparat, powierzchnie
desek na których jest możliwe wymywanie preparatu przez deszcze należy ponownie
zabezpieczyć w/w preparatem p.poż. W tarasie drewnianym klasy A.1. powierzchniami tymi są
tylko górne i boczne pionowe powierzchnie desek deck-u. Ponieważ deski posiadają "od dołu"
kapinosy i podkładki pomiędzy kapinosami, które zapewniają stan powietrzno-suchy desek "od
dołu", woda opadowa nie podcieka pod deski, a tym samym nie wymywa preparatu p.poż. z
dolnych powierzchni desek. Dlatego odnawianie zabezpieczenia p.poż. dolnych powierzchni
desek zamontowanych w systemie klasy A.1. nie jest wymagane (w innych systemach montażu
drewnianych tarasów, preparat zabezpieczający p.poż. jest wymywany / wypłukiwany również
z dolnych powierzchni desek, a w szczególności z miejsc styków desek z legarami lub różnego
rodzaju łącznikami, ponadto preparat jest wymywany również ze wszystkich powierzchni
drewnianych legarów – w miejscach tych odnowienie zabezpieczenia w/w preparatem jest
praktycznie niemożliwe bez rozebrania tarasu, osuszenia legarów i spodów desek i ponownego
jego zmontowania). Co najmniej jeden rok przed planowanym odnowieniem zabezpieczenia
desek w/w wymienionym preparatem p.poż., nie należy wykonywać okresowej konserwacji
desek tarasu olejem. Po wykonaniu odnowienia zabezpieczenia p.poż., po jego wyschnięciu
należy wykonać kolejną okresową konserwację.
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