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Inzyniera'
wiedzy i sztukibudowlanej oraz poleceniami

2. MateriaĘ

PN_B 12050:1996
Ż'1. Cegłabudowlana pełna klasy 15 według
fundamentowe z betonu B15 wg nonny
Ż'Ż. BioczL<sbętonowe na mury

.
PN- B8/B -06250,
,1-,. -:^ ^i uzywanta
miejskiej' rzeki lub jeziora' zabtania się
sieci
z
Zapra'w
przygotowania
do
2.3. Woda
wódściekowych,kanalizacyjnych'bagiennychorazzavłierającychtłuszcze'oiejeimuł'
wymagania wg PN-EN 1008:2004
..-t-^:: róznych wymiarów, anmlanowIcle:
o frakcji -A+-.,^1^-'^,-iąrńrv
organicznych
domieszek
bez
2'4. Piasek ao ,ai*
1'0_
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piasek średnioziarnisty 0'5-1,0 *- lo
13139:2003
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2,0 mm d"
CEM II/A 32'5; CEM II1B 3Ż'5
";;;;;
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2.5. Cement portlandzki z dodatkie 7 dni od chwili
iem, żetemperatura otoczenia w ciągu
oraz cement hutniczy pod warunk
oC
w/g PN-EN 197 -1' :Ż00Ż
niŻ + 5
zuŻy cia rup,u*v nićuia'i" niŻsza
2.6.DoZapTav,łcementowo-wapiennychrlaleĘstosowaówapnosuchogaszonelubgaszonew
tworzyó
Z'wapnasuchogaszonego' które powinno
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jednolitąijednobu.*ną.asę,bezg.ua"tniegaszonegowapnaizanieczyszczeńobcychwymagania wedfug PN-86/B-30020
, , :^^^.
i cemęntowo_wap1enne
2.7 . Zaprawy budowlane cementowe
.markiiskładZaprawpowinnybyózgodnezwymag1iaminormypaństwowej
wykonywane
do robót Ęnkarskich powinno być
- przygotowuni"
"up'u*
mechanicznie
takiej ilości' aby mogła byó wbudowana
- Zaprawę nut"'yprzygotowaó w
ok' 3 godzin
maksynalnie po jej przygotowaniu' tj'
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3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiąz'any do używaniajedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp|'.wu na jakośó wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptow any przez Inzyniera.
Sprzęt będący własnościąwykonawcy iub wynajęty do wykonyr,vania robot ma byó staie
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy' Będzie on odpowiadał
wymaganiom ochrony środowiskao przepisom dotyczącym jego uĄ'tkowania.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentów
potwierdzających dopuszczęnie sprzętu do uĄ{kowania, w przypadkach gdy wymagajątego
przepisy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny,urządzeniainarzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
kontraktu, zostanąprzezlnŻynierazdyskwalifrkowane i nie dopuszczone do robót.

4. Transport

Wykonawca będzie się stosowaó do ustawowych ograniczeń obciązenia na ośprzy transporcie
materiałów lub sprzętu na i z terenu prowadzonych robót. Uzyska on niezbędne zezwolenia od
wŁadz co do przewozu nieĘpowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kazdym takirn
przewozie powiadamiał Inżyniera' Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiclr
środków transpońu, którę nie wpłynąniekorzystnie na jakośó robót i właściwości
przewoŻonych materiałów. Podczas transportu materiĄ powinny byc zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności'
Wykonawca będzie usuwać nabieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych araz dojazdach na teren budowy.

5. Wykorranie robót
5.1. Ścianv z bloczków betonowych
a) Mury z bloczków betonowych na|eĘ układać z zachowaniem prawidłowego
wiązania poszczególnych warstw do pionu i poziomu orazprzykryciem
pionowyclr spoin pomiędzy bloczkami warstwy dolnej przszb1oczki warstwy

b)

c)
d)
e)

górnej,

Do murowaniazalecasię stosowaó Zapra\^/ę cementową przestrzegając zasadę, aby
wytrzymało śczaprawy nie była większa od wytrzymałości bloczków betono\Ąych. Marka
Zapraw nie powinna byó jednak mniejsza niż M5,
Bloczki układane nazaptawie powinny być czyste i wolne od kurzu, przy stosowaniu
zaprary cementowej do murowania silnie obciązonych filarów lub ściantależy bloczki
przed wmurowaniem dobrze zwilżyć wodą
Zaprawy stosowane do murowanie powinny mieć konsystencję gęstoplastyczą w
granicach zagłębienia stozka pomiarowego 68 cm,
Grubośćspoin poziomych powinna wahaó się od 10 do 15 mm, pionowych - od 10 do 20
mm,

D
g)

Spoiny pionowe w kolejnyclr warstwaclr muru powinny byó przesunięte co najmrriej o

B

Cffi'

Wnęki i bruzdy dla instalacj i naleĄ wykonywaó jednocześrrie Ze wznoszeniem murów.
5.2' Ścian}' z cegieł pełn}'ch
a) Mury naiezy wykonywaÓ warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grrrbości
spoin, do pionu i Sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków
i otworów,
b) Mury nalezy wznosió możliwie równomiernie na całej dfugości'W miejscu połączenia
murów wykon1łvanych niejednocześnie na|eŻy stosowaó strzępia zazębione końcowe,
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być czyste i wolne od kurzu, przy murowaniu cegłą
ptzedułozeniem w murze polewać lub
suchą zwłaszczaw okr"si" letnim, nat"4 cegĘ
moczyÓ w wodzie,
jednocześnię zewznoszenlem murow
wr'ęłi i bruzdy instalacyjne naleĘ wykonyłvaó
przry temperaturze powyzej
Mury grubościmniejszej niż I cegłamogą być wykon1łvane

c) Cegł układane na zaprawiepowinny
d)
e)

00c,

0Wprz1padkupTzerwatlarobótnaokreszimowy1ubinnychprzyczyn,wierzchnie
przed szkodlivym działatiem czynników
warstrvy murów powinny byc zabezpieczonę
tuu papą. Przy wznowięniu robót po dłuzszej
atmosferycznych, np. prr"i prryu.y"i" rotią
łącznie ze zdjęciem wierzclrnich
pTzerwle na|eŻy.p**a'ie ,iun-t".łrni"zny murów,

g)

warstlv cegieł i uszkodzonej zaprawy'
mieó konsysterrcję gęstoplastycznąw
Zapra'wy Stosowane do murowanie powinny

granicach zagłębienia stozka p om iarowe go 6 8 cm'
mm'przy czyl'llmaksymalnie nie
Grubośó spoin poziomych powinna wynosió IŻ
spoin pionowych podłużnych i
powinna przekraczaó i7 **, a minimainie 10 mm;
nie powinna przekraczać 15 mm'
poprzęcznych - 10 mm, przy czym maksymalna

h)

aminimalna-5mm'

wypełniać spoin zaprawą
W ścianach przewidzianych do oĘmkowania nie należy
przy zewnętrznychlicach na głębokośó 5-10 mm'
nie powinna byÓ większa niż 15oń
Liczbacegieł uŻyĘchw połówkaclr do murów nośnych
całkowitej Iiczby ce gieł

i)
i)

roŻa

ałtowni

otworow
nad projektowanymi otworami i p oszerzeniami

a)

g"lki ,tulo*e do ułozenia

c)

przeciwrdzewnYmi'
klasy min' 15' Minimalna długośó
v/ *i-.1..,, podparcia wykonaó poduszki z bętonu
ich rłysokości'
podparcia belek stalowych wynosió powinna 1'5

jednorodne' bezŁączen'
dostarczyó w wymaganej długości
bruzdach zabezpieczyó antykorozyjnie farbami
o) Belki przed ułozeniem * p.rlgoto*anych

6.

d)

muru belki naIeŻy połączyó ze sobą śrubami
Zamontowane nad otworem po obu stronach

e)

stalowYmiMl2
Stopki belek muszą

Zaptav'łą
zostaó owinięte siatką cięto-ciągnioną i zagruntowane

cementową przed wykonaniem Ęnku cementowowapielrnego'

Kontrola jakości.

6.L

ZaprawY

Przyprzygotow1łvaniuZaprawzgotowychsuchychmieszanekdostarczanychw
producenta'
bezwzględnie stosowaó się do instrukcji narzuconychprzez
wymieszania
"nnut"zy
ilościdozowanej do mięszanki wody i sposobu

opakowania

ze

szczegóLnym przestrzeganiem

zaprawy.

6'2'

6.3.

jest na placu budowy,na|eĘ kontrolować jej markę i
W przypadku, gdy Zapra'wawytwarzana
konsystencjęwsposóbpodanywobowiązującejnonnie.yrynikiodbiorumateriałówi
do dziennika budow1'.
wyrobÓw po*irrny byÓ tażdorazowo wpisyłvane
Materiałyceramiczne
Przy odbior ze cegŁy na7eży przeprowadzió na budowie:
i
- sprawdz"ni.lgoaności tlasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem
w1łnaganiami starn'ianymi w dokumentacj i techntcznej'
i kształtu cegły' liczby
- próby doruźnej przez og|ędziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów
przełomu zę zwróceniem szczególnej uwagi
szczetbi pętnlęe, odporności na uderzenia,
na zawartośó margla
probę doraźną nale ży jąpoddac
niemomościokreślenia jakościcegły przez
przypadku
W
klasy i odpornpścina działanie mrozu)
badaniom laboratoryjirym (szczególnie co do
MateriaŁybetonov'e

.A

L.+

Bloczki betonowe powinny mieć kształt prawidłowego prostopadłościanu o prostych
krawędziach i o równych powierzchniach.
Przy odbiorze bloczków betonowych na budowie naleĘ dokonaó sprawdzenia:
- wymiarów i wielkości skrzywień krawędzi i powierzchni (powierzchnie Zewnętrzne
powinny byćbez raków, guzów lub wgłębień),
- wielkościoraz|iczby szczerb i odbió naroĘ (niedopuszcza7ne),
- wielkości tIiczby pęknięć,
- przełomu (powinien wykazywać właściwystopień zagęszczenia betonu, dokładnośó
przemieszania wszystkich składników i brak zanieczyszczeń krusąrwa obcymi ciałami
szkodliwymi dla struktury elementów),
- q'trzymałościna ściskanie
Dostarczone partie bloczków betonowych powinny posiadaó świadectwo jakości(atest).
Ze względu na skurcz nie naleĘ bloczków wbudowyrvaó wcześniej niz po 10 tygodniach od

6.4.

6'5.

daty ich wlprodukowania.
Robotv murowe
Na etapie wznoszenia murów konieczne jest prowadzenie stałej kontroli pod względem
zachowania wymagań dokumentacji projektowej , atakŻe nie przekroczenia odchyłek
wymiarów (zwichrowania i strzyr,vienia, odchylenia od pionu i poziomu, zachowania
wymiarów otworów w świetle), przy porównaniu z dopuszczainymi dla tego typu robót (patrz
,,Inne dokumenty" punkt 10)
Wyniki odbiorów materiałów i w)'robów powinny byó kazdorazowo wpis}'wane do
dziennika budowy.

7. Obrniar robót

Jednostką obmiarową robót jest m2 muru o odpowiedniej grubości.
Iiośćrobót okręślasię na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanychprzez Inzyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w
naturze.

8. Gdbiór robót

odbiór robot murowych powinien się odbyó przed wykon1.rvanism Ęłrków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowió następujące dokumenty:
a) dokumentacjatecltniczna,
b) dzięnnik budowy,
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c)

jakościmateriałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóĘ odbioru poszczegóinych etapów robót zanikających,
e) protokóĘ odbioru materiałów i wyrobów,
0 wyniki badań laboratoryjnych, jeślitakie byĘ zlecone przezInĘntera,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byĘ wykon1łvaneprzed odbiorem budynku,
wrrycegĘ i bloczków betonowych powinny byó wykonane zgodnie zzasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm, największe dopuszczalne odchyłki murów
powinny odpowiadaó wymaganiom określonym w,,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rob ot budow Iano -montaŻowych'' (Arkady, Wars zawa 1 9 B 8 ).
zaświadczenia

o

9. Podstawa płatności

Płaci się zarobo1y wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 Cena
obejmuje:
- dostarczenię materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,

_

wykonanie ścianinadproiry,
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,
upoiządkowanie i oczyszczenie stanowisk a pracy z resztek materiałów. Płatnośómoże byó
podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na które podzielony został
kosztorys ofeńowy.

10. Przepisy związane.
10.1 Normy

PN-B-30000:1990

PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-I:Ż00Ż
PN-6818-10020

Cement portlandzki
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
próbek.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności
doĘ czące cemenfu powszechnego uzy'tku
Roboty murovr'e z cegły ' Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-i2050:1996
PN-Bs/B-04500

PN-EN 13139:2003
PN-EN 459-I:Ż003

10.2.

Wyroby budowlane

cer

amiczne

Zapravły budowlane. Badania cech fizycznych'i

Wy'trzymałościowych
Kruszywa do zaprawy
Wapno budowlane

Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 1ipca 1 994 roku Prawo budowiane (tekst j ednolity Dz. U . z Ż003 roku, nr
2O7 , poz. Ż016; z póżniejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. rJ. złOO4roku, nr 92,

c)

poz.881)

tom I
,,warunki techniczne wykonania i odbioru robót budow1ano-montazorvych'',
- budownictwo ogóLne
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sZCZF,GoŁow.Ą. SFECYFIKA.CJA TECHI{ICZNA
ts. IIM. 0 1. 0 6. 0 0 TYITKI I oKŁABzII\rY wE WNĘTRZNE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot

SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania doĘczące
wykonania i odbioru fynków wewnętrznych tradycyjnych i gładzi gipsowych związanych z
realizacjąwindy osobowej w budynku Gimnazjum Publicznego w Goździe .
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i reahzacji robot wymienionych w punkcie 1.1 .
1.3. Zakres robót objęt-ych ST

Roboty, których doĘczy specyfikacja, obejmująwszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie Ęnków wewnętrznych tradycyjnych i gładzi gipsowych w obiekcie.

określeniapodstawowe
określenia podane w niniejszej SST sązgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. ogólne w}'magania dot-yczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 1akośó ich wykonania oraz za zgodnośÓ z
dokumentacjąprojektową SST, przepisami techniczno-budowlanyrni, normami, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami Inzyniera"

1.4"

2. MateriaĘ

2.1. Woda do przygotowania Zapraw z sieci miejskiej' rzeki lub jeziora,zabrania się uąrwaniawód
ściekowych,kana|izacyjnych, bagiennych orazza'wletających tŁlszcze, oleje imuł - wymagania
wg PN-EN 1008:2004
Ż.2' Piasęk do zapraw bez domieszek organicznych o frakcji róznych wymiarów, a mianowicie: piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstw tynku i piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do
zapraw cementowych - wynagania wg PN-EN 13139:2003
2.3. Cement pońlandzki z dodatkiem ŻuŻ|a lub popiołów lotnych CEMIUA3Ż,5;
CEM II/B 3Ż,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od
chwili zuży cia Zapr aW nie będzie niŻsza niz + 5 C w l g PN-EN I97 -1 :2002
2.4. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
- marki i skład zaptaw powinny byó zgodne z wymaganiami normy państwowej,
- przygotowanie Zapna\] do robót tynkarskiclr powinno byó wykony'"vane
o

-

mechanicznie,

zapta'węnaleĘ przygotować w takiej ilości,aby mog}a byó wbudowana
maksymaLnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin,
do zapraw cementowo-wapiennyclr naleĘ stosowaó wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego Zwapna niegaszonego, które powinno tworzyć,
jednolitą i jednobarwną masę' bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych,
skład objętościowy Zapra-w na|eżry dobieraó doświadczalnie, w zaleŻności od wymaganej
marki zaprawy orazrcdzaju cementu i wapna,

2.5. Zaprawa gipsowa wedfug instrukcji producenta,
2.6. Łaty drewniane i łączniki według instrukcji producenta,
2.7' Gips szpachlowy wedfug wymagań PN-B-30042:1997,

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do uzywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpĘrłu na jakośó wykonyłvanyclr robót. Sprgęt powinien byÓ uzgodńony i
zaakceptow any przez InĘńert inspekora nadzoru,

Ż7

Sprzęt będący własnościąwykonawcy lub wynajęty do wykonyłvania robot ma byó stale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał
wymaganiom ochrony środowiska o przepisom doĘczącym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inąynierowi kopii dokumentów
potwierdzających dopuszczetie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagajątego

przepisy.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny,urządzeniainarzędzianie gwarantujące zac1rowania warunków
kontraktu, zostanąprzezInĘniera- inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczonę
do robót.

4. Transport

i elemenĘ mogąbyć przewozone dowolnymi środkamitransportu. Wykonawca jest
zobowięany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpĘnąniekorzystnie
przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwaó na
na jakośó robót i właściwości
bieżąco, na własny koszt' wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

MateriĄ

drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robót
5.1. Tynki wewnęhzne cementowo-wauięn:rę

a)

b)

c)

d)

e)

0

przed przystąpieniem do wykonyłvania robot tynkowych powinny byó zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzcly, osadzone ościeznice okienne i drzwiowe,
bezpośrednio przed Ęnkowaniem podłoze naleŻy oczyścićzkutzu szczotkami oraz
usunąć plarny z rdzy i substancji tłustych' Plamy z substancji tłusĘch mozna usunąć przez

zmycie I\Yo roztworem szafego mydła
nadmiemie suclrą powierzchnię podŁoża naleĘ zwi14ó wodą
w ścianachprzewidzianych do tynkowania nie naIeĘ wypełniać spoin zaprawąprzry
zewnętrznych licach na głębokości5-10 mm. Jezeli mur jest wykonany na spoiny pełne,
należry je wyskrobać na głębokośó jak wyżej lub zastosować specjalne środki
zapewniaj ące nalez1tą p r zy czepno śÓ tynku do p o dłoża,
tynki nalezy wykon1łvaó w temperaturzenieniższej niz +fC pod warunkiem, ze w ciągu
doby nie nastąpi spadek ponizej 0"C. W niższych temperaturachmoŻna wykonywaó tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpteczających, zgodnie z
,,Warunkami wykonywania robót budowlano-montażowych w okresię obniżonych
temperatuf",

tynk trójwarstwowy powinien składaó się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków
s/e\ilnętrznych należry wykonać wedfug pasów i listew kierunkowych. Nalezy stosowaó
ZapTawy oementowo-wapienne o stosunku

1:

I :4

. Gładźna|eży

nanosió po związaniu warstwy narzutu, lecz przed 1ego stwardnienięm. Podczas zacierania warstwa
gładzi powinna byó mocno dociskana do warstwy natzutu.
5.2. Gładzie gipsowe

a)
b)

c)
d)
e)

Wilgotnośó podłożanie powinna byó większa niż 6Yo,
Wskaznik wodno-gipsowy przygotowywanego Zaczynu powinien wynosió wg = 0,6i075,

co ponvala uzyskaó konsystencję około 13 cm zanurzenia stozka pomiarowep,
Do odmierzonej i1ości wody nalezy wsypywaó gips tak' aby równomiernie nasiąkał wodą
a następnie wymieszaó ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jednorodnej masy,
KaŻdorazowonaIeży przygotowaćtakąilość zaprawy' któramoże byó całkowicie zużyta
do czasu

r

o

zp o

częcia

w

iązania,

Do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewaó wody, ani dosyp1łvaó gipsu,
niedopuszczalne jest też mieszanie twardniej ąaego Zaczynu ze świezym,
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f)

Zaczrvn z gipsy szpachlowego tależy nakładaó kielniąna pacę stalową a następnb ruchem
posuwistym przy silnym docisku zaazynl pacą do podłoza nakładaó w kierunku od

podłogi do sufitu,
g) Na sufitach zaczyn na\eży nakładać pasami w kierunku od okien w głąb pomieszczenia'
h) Drrrgąwarstwę gładzi na\eży nakładać przed związaniu pierwsz ej,E" najpoźniej po
około 30 minutach po wykonaniu pierwszej warstrql,
ł Zacieranie gładzina\eĘ rozpoczynaÓ wtedy, gdy gips zaczniewiązaó.Do
zacier ania uĘw ac krótkich pacek stalowych,
j) Pomieszczenia,w których zostaĘ wykonane gładzie gipsowe, powirrry byó dobrze
wietrzone, az do całkowitego wyschnięcia.

6. Kontrola jakości.
6.1. Zapraw:t

Przy przygotowyłvaniu Zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w
opakowaniachnaleĘ bezwzględnie stosować się do instrukcji narzuconychprzezproducenta,
ze szczegóLnym przestrzeganiem ilościdozowanej do mieszanki wody i sposobu wymieszania
zaprawy.

W przypadku, gdy Zaprawawwarzanajest na placu budowy, należy kontro|ować jej markę
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie" Wyniki odbiorów materiałów i
wyrobów powinny byÓkażdorazowo wpis1..wane do dziennika budowy.
6.2. W
w Dowl
dziennika budowy.

i

7. obrniar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2'

I1ośćrobót określaSię

na

podstawie przedmiaru robót

z

uwzg\ędnieniem zmlan

zaaprobowanych przezInżyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w nafurze.

8. odbiór robót

B.1

odbiór podłoża
odbiór podłoza należy przeprowadzacbezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych. Podłoze powinno byc przygotowane zgodnie zwymaganiami prrnktu 5.1.
Jezeli odbiórpodłoza odby'wa się po dłuzszym okresie czasu odjego wykonania,na1eĘ podŁoŻe
oczyścići zmyć.
.

B.2

8.3.

odbiór robót tvnkarskich

a)

ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni orazkąĘl dwuścienne
powinny byó zgodne z dokumentacja techniczną
b) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchyienie krawędzi od linii
prostej - nie większe niŻ3 mm i w liczbie nie większej niż3 na całej dfugościlaty
kontrolnej 2 m
c) odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większ e niz Ż mm na 1 m
i ogółem nie więcej ntż 4 mm w pomieszczeniu,
d) odchyienie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego - nie większ e niż 3 mm na 1 m
i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni pomiędzy przegrodami pionowymi
(ściany)'
e) niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotu wykrystaiizowanych na powierzchni tynków
roztworów soli przenikających z podłoża,pleśnioraztrwałę śladyzacieków na
powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęclrerze wskutek niedostatecznej przyczepności
tynku do podłoza
odbiór gładzi gipsowych
Niedopuszczalne są:
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-

odchylenia od pŁaszcryzny i odchylenia krawędzi od linii prostej większe niz 2 mm i w
liczbię większej niż Ż na długościłaty kontrolnej 2-metrowej,
odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego większe ntż I,5 mm na 1 m i
ogółem większe niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i większe od 4 mm w
pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości,
odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego większe niżZ mm na 1 m i
ogółem większe niŻ 3 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,
odchylenie przecinających się płaszczyzn większe od 2 mm na 1 m w stosunku do kata
przew idziane go w dokumentacj i.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilośćm2 powierzchni ściany tynkowanej według ceny jednostkowej, która
obejmuje:

-

przygotowanie zaprawy)

dostarczenie materiałów i sprzętu,
ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
umocowanie i zdjęcie listew Ęnkarskich,
osiatkownie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i irrrrych drobnych elementów,
reparację tynków po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy zręsztekmateriałów, uporządkowanie rniejsca pracy. Płatnośó
moŻebyc podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elemęntów robót, na które podzielony
zo stał ko sztorys ofertowy.

tr

0. Przepisy związane.

10.1 Normy

P}'I-B-30000:1990
PN-EN 1008:2004

Cement pońlandzki
Woda zarobowa do bętonu. Specyfikacja pobierania
próbek.
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