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wykonania i odbioru robót malarskich i tynkarskich

Kod

4$44Ż1B0-8
Dotyczących budynku szkoĘ w
Goździe

Wstęp

Roboty malarskie onz inne prace uzupełniaj ące rwiązanę Z robotamt
malarskimi i tynkarskimi

wstęp
Przedmiotem SST Sąw).magania doĘęzącę wykonania i odbioru robót
malarskich orazwykonania prac przygotowawczych do wykonania robót
malarskich i wykonania eładzi gipsowej
l.Zalaes stosowania SST
SST jest stosowane jako dokument przetargowy przy reaLizacjirobót w
budynkach remontowanych gdzie na wskutek nuy cia technicznego występuj e
koniecznoŚć wykonania robót malarskich i tynkarskich
Przedmiotem realizacji robot sąpomieszczenla szkole w miejscowości Gozd

Zakres robót
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doĘczy

.1.1 skasowanie wykwitow i zaciekow
1. l.2 prrygotowanie powierzchni Ścian i sufitów pod malowanie farbami
1

emulsyjnymi i tamperii farbami olejnymi
1 .1.3 malowanie ffiów ściani sufitów

gospodarczp garńy

1.1.4 wykonanie tynkow gipsowych($adz|).
Roboty ktorych dotyczy specyfikacj a obej muj ą wszystkie czynności
umozliwiające przygotowanię Ścian i sufitów pod malowanie farbami

emulsyjnymr orazolejnYmi .
Z.agilne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoŚć ich wykonania orazzgodnośćz
ustaleniami kosztorysowymi t za7ecęniami Inwestora

Wykonanie robót naleĘ tozpocząć od przygotowania powierzchni i
gńtowani a otazlikwiłacjiżaciekow plam i odbarwień oraz likwidacji rys i
pęknięÓ

Wykonae malowanie farbami emulsyjnymi ścianw taki sposób
wygląd
aby pomalowane powierzchnie dfugo zachowały trwałośÓ i estetyc4ny
rcline jest zadbanie o staranne wykonanie prac na kazdym etapie
Bardzo istotny jest etap początkowy to jest właŚciwe przygotowanie
powierzchni przed nałożeniem farby
Żu*rr" naletry sprawdzic cry podłoŻe nadaje się do malowaniapoptzęZ
jak tez
zb adaniej. go sp ój no s c i i pr zy czepno Ści poprzednich warstw farby

mozliwoŚć malowania
wybranymi materiałami Sciany i sufity przed malowaniem winny byÓ w dobrym
stanie technicznYm
JeŻęLiwystępująpęknięcia i przebarwienia stary tynk naleŻy rorlui
uzupełniaj ąc pęknięcia
a pt zeb arwienia zlikwidować
Piamy tłuszcnl lub inne zabrudzęnla powinny byÓ usunięte
Ięzelina Ścianach występujątrudne do usunięcia plamy naleŻy wć) farbę na
plamy lub farbę anĘnikotynową
iłouotv mozna wykónać przy pomocy ogólnie dostępnego sprzętu malarskiego
Zwraćająco'ugę ze istotnym elementem jest zabezpieczetię podłog i
wykładzin przed zabrudzentem farbami
MateriĄ mogą byi przewozone dowolnymi Środkami transportowymi naleĘ
zadbaÓtylko o odpowiednie ułożenie opakowan
3.Wykonawsfwo robot
W pomie szczeilach w ktorych wykonujemy roboty malarskie powinna panować
temperatura minimum + 8 stoPni C
W izasie ma1owani a nie dopu szczalne j e st n apow tę'tr zanie powierzchni
malowanej ciepĘm powiefrzem
Powłoki farb emulsyjnyctr winny być niezrnywalne o aksamitnym wyglądzie
powierzchni
b**u powinna byÓ jednohitabez smug odbarwień i plam
Powłoki farb o|ejnych i synteĘ cznychpowinny mieĆ barwę jednolitą bez
zaciekow smug
uszkodze fi pęcher zy 7frIar szczefi i z mi any odcienia
Powłoki powinny mięó jednolitą fakturę
Podczas reatuaćjirobot w Ębie roboczym winna byÓ dokonywana kontrola
jakoŚci poprzez
sprawdzanie wy gl ądu zewnętr zne go
Sprawdzanie wsiąkliwoŚci i sprawdzanie wyschnięcia podłoza oraz czystości

Kontroli powłok malarskich dokonujemy po całkowitym zakofrczeniu robót dla
powłok emulsyjnych nie wczeŚniej niż po 7 dniach od zakończeniarobót dla
powłok pozostaĘch
Nie wczeŚniej niz po 14 dniach po zakończeniu robot
Kontrola powinna obejmowai sprawdzenie wyglądu zewn ęttznego sprawdzenie
zgodnoŚci barwy
D]a farb olej nych i syntetyc zny ch odpornoś ć na zary sowania sprawdzenie
elastycznoŚci i twardości orazptzyczepnoŚci do podłoża
4'obmiar robót

Jednostką pomiarową robot
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S.odbior robót
Roboty podlegają odbiorowi wg poniŹszych zasad
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odbior podŁoŻazastosowane materiĄ do przygotowania podłoŻaprzed
malowaniem
w tym atesty i świadectwa dopuszczające dostosowania w budownictwie
przy odbiorze robót malarskich sprawdzanie wyglądu zewnęBznego powłok
malarskich
polegaj ące na stwierdzeniu równomiernego rozfoŻęnia farb j ednolitej barwy
braku plam
Smug zaciekÓw odstających płatow powłok i zgodnoŚci z ustaleniami
kolorystycznymi
dokonanymi z Inwestorem
całoŚĆ wyglądu możliwa jest do sprawdzenia wuokowo
sprawdzeniu podlega odpornośćpowłok na wycieranie poprzez potarcie
powierzchni
miękką szmatką
Sprawdzenie ptzyczęprLoŚci powłoki do podłoza polega na poderwaniu

osĘm nuzędziem

powłoki od podłoza
sprawdzenie powłoki La zmryanie wodąpolega na rwl|żeniu badanej
powierzchniprzez
kilkakrotne potarcie mokrą szczotkąlub szmatką

6.Podstawa płatnoŚci

PodstawąpłatnoŚci
jest i1oŚć wykonanych robót ustalona wg jednostek pomiarowych oraz
Żastosowana technologia wykonania robót w tym przygotowanie podłoża
szpachlowanie i inne czynnoŚci przewidzianę w technologii robot
Tórmin płatnoŚci zgoclnie z zapisami zawarlymi w Umowie

