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1.0

Wstęp

1.1

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sąw-."i;l"qania dotyczące wykonania i odbioru robot
wraz z
zlviązanychz ułozeniem wykładzin
technologiąukładania, w Szkole Podstawowej,G.rnnazjum i Przedszkolu w Goździe .

PCv

1.2

Zakresstosowaniaspecyfikacji

Specyfikacj atechniczna jest stosowana jako dokument przetargory i kontraktowy przy
zleceniu t realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3
'\-]

Zakres robót objęĘch specyfikacją

Wykonanie posadzki zwyl<ł'adzin rolowanych, w tym przygotowanie podłoża,czyszczetie
i odkurzanie, impregnacj a powierzchni.

1.4
2.0

OkreśIeniepodstawowe

wykładzinaPcv
masy klejowe

_

'-

'-'

MateriaĘ

Wykładzina homogeniczna

PCV

'o

nie gorszych

parametrach:

Specyfikacj a techniczna:
grubośĆcałkowita:Zmm
.usa całkowita . 28OOglm2
grupa ścieralnościwg EN-660-2 : Grupa P
odpornośó na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna
oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna
klasa ogniotrwałościwg EN l3501-1: Bnsl
właściwościantypoŚlizgowe wg DIN 5l130 : R9
antystatyczne wg EN 1815 '>ZkY
właściwości
odpornośó barwy na światłowg EN ISo l05-B02 :>6
odpomośćchemicznawg EN 423 : óabra odporność
odpornoŚó na rozwój bakterii i grzybow wg DIN EN ISo 846-NC: odporna nie

_
_
-

3.0

pozwalanaromłój
kolory : 30 kolorow

Sprzęt

Do cięcia materiałów posadzkowychvŻYwać narzędzi dostosowanych do twardościpłyt
materiafu. Sprzęt stosowany do robot budowlano - montazowych musi być użytkowany
zgodnie ze swoim przeznaęzęniem w zakresie zgadnym z dokumentacjątechniczno-ruchową.
Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań
uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli
stanu technicznego, przestrzegania warunków BHP i ochrony P.poŻ w czasie uzytkowania
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jest
sprzętu. Sprzęt jeślitego wymaga powinien posiadac certyfikat B- Wykonawca
zouowivany sprawdzić **''ośćódpowiednich

dokumentów.

4.0

1

$

Transport

i zabupieczeńe
Transport powinien odbywac się krytymi środkami transportu' lłozenie
trarrsportu
doĘczącymi
ł;J""lł"pówinno być zgodne z przepisami transportołvymi
ni-e-wystawionym
samochobowego Roki}rzechow1ńać w miejscu suchym iprzevłtewny,rąMateriał
na bezpośreoni-e aziałanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych'
izolować od podoza składając je np-na podestach'

5.0

Wykonanie robót

równe, suche,
Podłoze pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymalości,
zprzepisami budowlanymi'
oczyszczane z wszelki cń'zanecryrr"riii przygotowane zgodnie
cementowyct! zaleca się
palkJadach
przy
jakości
podłoża
najlepszej
W óeh uzyskania jak
'wygłit^tąivLł,
(samopoziomujących) renomowanych producentow
stosowanie mas
pł'"rou"ronych do *iJ*o-ńu-pod wykładany elasty_czne. Zakłaóa się wykonanie masy
'sarnopo"iomu3ącej gr. 2-5mm. witgońśćpodłoza (CM-%) nie powinna byc wyższa ruż
posiadają mocilą
2,$^'. Dobre uiał-zatem wszys&i'te rodzaje posadzek które są równe,
suche'
o{n9wiednio
powinny
być
*irokt*ę' są pozbavrion€ rys oraz pęknięć. Podozą te
z fachowyrni
Posadzka musi być szczelna i nie nasiąkli:ra. MontuŻ vłykładzn "g9dry*
+18'C jak
około
iarartości
o
powinien odb3rurac się w temp€faturzę otoczenia
_
4a-6$/a).
'.g"łu*i
ńwnież w warunkach wilgotnościwzglęłnej max. 65% {idealna wilgotnośó to
Do montaŻu
Natomiast temperatura sarnej podłogi nie powinna być tttższa ntz 15"C'
1ub równowaźnej po1m1en być stosowany klej
wykładzin
ovrp"''vj"y lub inny zgodny z technologią. Nalezy uirywaÓ k1eju zgodnego z za)eceniami
l
p'oa,'""ntu. Arkusze .{t*ua'i"y naleĄ łąłzyćptzy pomocy sznufa spawalniczego
wykładziny
.Wokoł scian pómi ęszczetia wykonać listwy cokołowe dopasowane do
wysokośćmnvinięcia na ścianę10cm"
instrukcja
# przypadku jakichkol',ariek wątpliwościnaleĘ zaponać się ze szczegołową
producenta'
internetowej
; znajdującej się na stronie
*o''tu"u

PCv

wyHabzin

ó.0

Kontrola jakościrobót

jakosć materiałów odpowiada producent, ktory jest zobowtęartych do wystawienia
przedstawić atesfy higieniczne.
stosownych deklaracji zgodności z iprobatątechniczną oraz
rłykonać baóanlęwilgotności padłoia. Nalezy zbadać twardość
Prze przystąpieniem ao
gdzie
'luot
po.ud"ki beiooo*"j J*. .o*"ióz jej wyrownanie oa dfugości Ż'5m mierzonej łatą
przefuacz-ai L-2 mm. I{trŻóa partla rłryprodukowanego materiału
niero.,arności nie
pod względem jakości wykonania, gatunku oraz vtrzymanta
gotowego *u uyo

Za

ńgą

wymiarow.

7.B obmiar

'pluiLana

robót

przyjmuje się iiośćm2
Jednostką obmiarową jest 1m2 układanej powierzchni. Do płatności
wykonanej i odebranej podłogl.
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8.0

odbiór robót

ooszczególnych pomieszczeniach
w1dzki
ilY-!|d_ei
d^u,
_1
Jkresiając ich rodzaj i
odbiory nateży przeprowa odnotowac fakt wykonaila
osobno. W protokolt'nuttty
muj
miei
-__- -1sce.

poartu*ą

o

jti"*'i't*

ffi;;;i'

są badania obej

ące

:

rp.u*dzenie materiałow
robót
- sprawdzeni' *u*oto* prowadzenia
p;;ilio*ós'i wykonanych robot

- sprawdze'i'

Po

odbiorz

robot.

e

W n."rouuffi"ń-,til;iu
wykonanta'

obqi1
fakt
ten
na"ry odnńwać

ktory zawiera szczegołowy

powvkona'wczy'
sporządza się protokoł
pop'u*ek w protokóle

)"ot'.śl.niąnierminu ich
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