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ROBOTY MUROWE  

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

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 murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

B.08.01.00 Ściany z cegły pełnej 

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegły pełnej. 

B.08.02.00. Ściany z cegły kratówki 

B.08.03.00. Ściany warstwowe 

B.08.04.00. Ścianki działowe 

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 Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

• Masa 3,3-4,0 kg 

• Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
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• Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 

pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie 

może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych. 

• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

• Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

•  Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

•  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – 

brak uszkodzeń po badaniu. 

•  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na 

inne cegły nie rozpadła się. 

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

• Wymiary jak poz. 2.2.1. 

• Masa 4,0-4,5 kg. 

• Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

• Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

• Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

• Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

• Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na 

inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 

pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być 

większa niż: 

– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 

• Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla 

cegły wg poz. 2.2.2. 

Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym 

zakwalifikowaniu przez Inżyniera. 

2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50 

• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

• Masa 2,15-2,8 kg 

• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 

• Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
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• Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 

• Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 

• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 

2.2.5. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 

• Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

• Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 

• Masa typ K1 2,3-2,9 kg 

• Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 

• Masa typ K2 4,9-6,3 kg 

• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 

• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

• Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 

• Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 

• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 

2.3. Bloczki z betonu komórkowego 

Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. 

Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 

Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

2.4. Cegła silikatowa 

Cegły pełne i bloki drążone. 

Wymiary: 1NF 250±3×120±2×65±2 

1,5NF 250±3×120±2×104±2 

2NFD 250±3×120±2×138±2 

3NFD 250±3x120±2×220±3 

6NFD 250±3×250±2×220±3 

Wymagania: 

– nasiąkliwość 16% 

– odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń 

– gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
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cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

1 :  1,7  :  5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 
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a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 

i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 

1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 

murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 

0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 

przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 

cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksy-

malna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-

10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 

całkowitej liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

5.2. Mury z cegły dziurawki 
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Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. 

W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy 

stosować normalną cegłę pełną. 

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy 

powinny być wykonane z cegły pełnej. 

5.3. Mury z cegły kratówki 

a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, 

samonośnych i osłonowych. 

b) Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 

zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 

d) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek 

pionowy. 

e) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł 

kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 

f) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych – 

10 mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a 

dla spoin pionowych = 5 mm. 

5.4. Ściany warstwowe 

5.4.1. Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 5.1. 

z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozsta-

wionych co 0,8-1,0 m. 

Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitu-

miczno-epoksydowym (Materiał wg SST B.15.05.02). 

5.4.2. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie 

z wymaganiami jak dla części wewnętrznych. 

5.4.3. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szcze-

gólną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej gru-

bości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe 

sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej 

tolerancji szerokości spoin do 3 mm. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
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• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu cegły, 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

RODZAJ ODCHYŁEK  
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.  Przepisy związane 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 



Obiekt: Budynek administracyjny przy ul. Leśnej 7 w Złotowie, dz. nr ew. 193/9 

Inwestor: Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

Uwaga: Cytowane w kolejnych przykładach normy, dokumenty i przepisy były aktualne w czasie opracowywania 

poszczególnych specyfikacji. Część z nich uległa dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia. 
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TYNKI  

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

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 tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

– B.11.01.00 Tynki wewnętrzne 

– B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne 

– B.11.01.02 Suche tynki 

– B.11.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne. 

– B.11.03.00 Tynki zewnętrzne. 

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 Inżyniera. 

2.  Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 

– średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prze-

świcie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 

Barwa – wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

–  gatunek I  80% 

–  gatunek II  75% 

2.5. Wykładziny z kamienia naturalnego – wg dokumentacji projektowej wykonawczej. 

2.6. Materiały do suchych tynków 

2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 

po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 

10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
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Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na 

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 

zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

• Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 

należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

• Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 

elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

• Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 

osiadania murów budynku. 

• Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i 

brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

• Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 

podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z 

ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-

wapiennej marki 5 lub 3. 

• Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 

barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w 

wodzie czystej. 

• Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 

najmniej +5°C. 

• Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 

powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 

większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

5.5. Wykonywanie suchych tynków 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 

a) bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji 

stalowej lub aluminiowej, 

b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, 

umocowanych do podłoża. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 

przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby 

płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do 

sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 
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Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować 

zaprawą gipsową. 

5.6. Roboty kamieniarskie 

Zasady wykonywania okładzin z kamienia: 

1.  Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C. 

2.  Podłoże: 

• wykonanie podłoża, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania 

oraz do warunków termicznych ścian nośnych, 

• odchylenie krawędzi podłoża od pionu nie może wynosić więcej niż ±4 mm/m, a od 

poziomu ±10 mm/m. 

3.  Przytwierdzenie okładziny do podłoża: 

• przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie powinna 

wynosić więcej niż: 

– 30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m, 

– 40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m, 

– 50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość, 

– 80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp, 

• elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i 

łączniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pełną wylewkę w 

okładzinie pionowej płyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mieć co najmniej dwa punkty 

zakotwienia, płyty o powierzchni powyżej 0,60 m2 – 4 punkty, 

• przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od 

przekroju elementu kotwiącego, 

• elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w narożnikach klamrami, 

wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w płytach. 

4.  Ochrona kamienia przed korozją 
Wykładzinę kamienną należy zabezpieczyć przez nasycanie żywicami organicznymi oraz 

monomerami meteksylanu metylu. 

Może to być np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego. 

5.  Kryteria oceny jakości i odbioru 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 

• sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

• sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

6.  Kontrola jakości 
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6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

• W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w 

przypadku wykładziny zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, 



Obiekt: Budynek administracyjny przy ul. Leśnej 7 w Złotowie, dz. nr ew. 193/9 

Inwestor: Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów 

– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór suchych tynków 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 

Wg punktu 5.4. 

9.  Podstawa płatności 

B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

– osiatkowanie bruzd, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków po dziurach i hakach, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

B.11.01.02 Suche tynki 

Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– przygotowanie podłoża, 

– mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 

– uporządkowanie miejsca pracy. 

B.11.02.00 Okładziny ścian 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– przygotowanie podłoża, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– moczenie płytek, docinanie płytek, 
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– ustawienie i rozbiórką rusztowań, 

– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

– zamurowanie przebić, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków, 

– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10.  Przepisy związane 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania 

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

 

Uwaga: Cytowane w kolejnych przykładach normy, dokumenty i przepisy były aktualne w czasie opracowywania 

poszczególnych specyfikacji. Część z nich uległa dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia. 
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STOLARKA  

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 

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 bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. 

W skład tych robót wchodzi: 

B.13.01.00. Drzwi i bramy 

B.13.02.00. Okna i naświetla. 

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 Inżyniera. 

2.  Materiały 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

2.1. Drewno 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 

odpowiadające normom państwowym. 

Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w 

granicach 10–16%. 

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe 

niż podano poniżej. 

 Różnice wymiarów [mm] okien  drzwi 

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m   5  5 

powyżej 1 m   5  5 

różnica długości przeciwległych elementów do 1 m  1  1   
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ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m 2  2 

skrzydło we wrębie  szerokość do 1 m 1 

 powyżej 1 m 2 

 wysokość powyżej 1 m 2 

różnica długości przekątnych  do 1 m  2 

przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3  3 

 powyżej 2 m  3  3 

przekroje szerokość do 50 mm  1 

 powyżej 50 mm 2 

elementów grubość  do 40 mm – 1 

 powyżej 40 mm – 2 

grubość skrzydła   –  1 

2.2. Okucia budowlane 

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 

łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 

takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 

stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została 

ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć 

minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 

Należy impregnować: 

– elementy drzwi, 

– powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

2.3.2.  Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania 

środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST 

B.06.00.00 p. 2.2.6. 

2.3.3.  Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać 

składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego 

Zakładu Higieny. 

2.3.4.  Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych 

elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosfe-
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rycznych – nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony 

pomieszczenia. 

2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 

2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub synte-

tyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. 

2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego 

do gruntowania. 

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 

– do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 

szybkoschnących wg BN-71/6113-46 

– do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby 

ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe 

ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38. 

2.6. Szkło 

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 

2.7. Kity 

Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 

2.8. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta 

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4.  Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
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Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 

lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.8. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 

zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 

wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Liczba punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 100 po 2 po 3 

 

5.1.3.  Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

• W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub list-

wach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

• Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć 

listwą. 

• Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 

okna, nie więcej niż 3 mm. 
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Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

• Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 

szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu 

materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

• Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

• Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 

• Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych 

wg SST B.08.00.00. 

• Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

• Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym 

do tego celu świadectwem ITB. 

• Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 

• Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 

poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów 

kotwionych w ościeżu. 

• Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

–1 –1 

 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 

odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 

szkodliwych dla zdrowia. 
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6.  Kontrola jakości 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 

– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz 

B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5. 

9.  Podstawa płatności 

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

obejmuje: 

– dostarczenie gotowej stolarki, 

– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, 

– dopasowanie i wyregulowanie 

– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10.  Przepisy związane 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 
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BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

BN-82/6118-32  Pokost lniany. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane. 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 

 

Uwaga: Cytowane w kolejnych przykładach normy, dokumenty i przepisy były aktualne w czasie opracowywania 

poszczególnych specyfikacji. Część z nich uległa dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia. 
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ROBOTY MALARSKIE  

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie następujących robót malarskich: 

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych, 

B.15.02.00 Malowanie tynków. 

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 Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 

i muł. 

2.2. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 

1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanie-

czyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 

odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do bru-

natnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z 
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ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do 

pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać 

wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

– wodę – do farb wapiennych, 

– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 

jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 

2.5.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 

lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 

ich dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

– wydajność – 6–10 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 

– wydajność – 15–16 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 

– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stoso-

wania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

2.5.4. Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

– wydajność – 6–10 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 

– wydajność – 4,5–5 m2/dm3 

– czas schnięcia – 24 h 
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Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 

– wydajność – 5–6 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 

– wydajność – 6–8 m2/dm3 

– czas schnięcia – 24 h 

Lakier bitumiczno-epoksydowy 

– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 

– czas schnięcia – 12 h 

2.5.5. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

– wydajność – 6–8 m2/dm3 

– czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

– wydajność – 6–10 m2/dm3 

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 

Wymagania dla farb: 

– lepkość umowna: min. 60 

– gęstość: max. 1,6 g/cm3 

– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 

– roztarcie pigmentów: max. 90 m 

– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do 

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

– grubość – 100-120 m 

– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża, 

– twardość względna – min. 0,1, 

– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna po-

wodować uszkodzenia powłoki 

– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 

występować spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 

stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
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2.6. Środki gruntujące 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świa-

dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 

powłoki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4.  Transport 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.  Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoń-

czeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie 

może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powie-

trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

– całkowitym ułożeniu posadzek, 

– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 



Obiekt: Budynek administracyjny przy ul. Leśnej 7 w Złotowie, dz. nr ew. 193/9 

Inwestor: Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 

należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 

1:3–5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 

odpowiednie farby podkładowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 

epoksydową. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 

odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną 

ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 

odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 

różnych odcieniach. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 
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– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 

powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 
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Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 

lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 

widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną 

do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań 

lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
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PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne. 

 

Uwaga: Cytowane w kolejnych przykładach normy, dokumenty i przepisy były aktualne w czasie opracowywania 

poszczególnych specyfikacji. Część z nich uległa dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia. 
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ROBOTY IZOLACYJNE  

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji. 

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 izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych 

przetargiem. 

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

B.16.01.01 Izolacje przeciwwodne tunelu. 

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. 

B.16.02.00 Izolacje termiczne. 

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 Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 

biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 

szklanym oraz papy na włóknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 

wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą 
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przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach 

państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na tekturze 

o gramaturze 400 g/m2. 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

• wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 

Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się 

papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym 

nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 

• papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 

zabarwienie. 

• wymiary papy w rolce 

– długość: 20 m ±0,20 m 

40 m ±0,40 m 

60 m ±0,60 m 

– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport 

• Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 

20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

• Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w ww. normie. 

• Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 

cm od grzejników. 

• Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej 

warstwie. Odległość między stosami – 80 cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

– temperatura mięknienia – 60–80°C 

– temperatura zapłonu – 200°C 
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– zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 

– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin 

warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy 

sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998 

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF 

Wymagania wg normy PN-75/B-30175 

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 

Wymagania wg normy BN-70/6112-24 

2.3. Materiały do izolacji wodochronnych tunelu. 

Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy słupie wody o wysokości 3,0 

m, oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty. 

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem. 

• Materiały izlacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 

z postanowieniami normy państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Materiały użyte do izolacji tuneli muszą spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 

2.4. Materiały do izolacji termicznych 

2.4.1. Styropian 

Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe o 

gęstości min. 25 kg/m3. 

a) Wymagania 

• płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 

spienionych, 

• dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
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– dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 

– dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady 10 cm2. 

• wymiary: 

– długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

– szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 

– grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

b) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość 

stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona 

etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i 

pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł 

ognia. 

d) Transport. 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i 

ruchu drogowego. 

2.4.2. Płyta spilśniona twarda 

Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000 

2.4.3. Wełna mineralna. 

W postaci płyt, filców i mat. 

Wymagania: 

– wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

– płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać 

następujące wymagania: 

– ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 

– wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, 

– nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem 

asfaltowym na gorąco.. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4.  Transport 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekra-

czać 5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że 

druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

5.1.3. Izolacje papowe 

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu 

powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem 

między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed 

wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy 

papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 

c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 

wymaganiom norm państwowych. 

d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 

e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 

powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny 

być przesunięte względem siebie. 

5.2. Izolacje wodochronne tunelu B.16.01.01 

Izolację tunelu należy wykonywać na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez 

Inżyniera. 

a) Izolacje wykonywać sekcjami ograniczonymi dylatacjami, 
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b) izolacja dna: izolację układać na przygotowanym podkładzie na warstwie geowłókniny i 

osłonić zaprawą cementową marki 5 MPa, 

c) izolację ścian układać na warstwie geowłókniny i osłonić ścianką z bloczków 

betonowych grub. 12 cm, 

d) izolację stropu układać na warstwie geowłókniny i osłonić warstwą zaprawy 

cementowej marki 5 MPa. 

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00 

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 

układać na styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 

styków winno wynosić minimum 3 cm. 

5.3.3.  Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w 

czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, 

zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany. 

5.3.4.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem 

(przez nakrycie folią lub papą). 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne. 

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem. 

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 

z postanowieniami normy państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 
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7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-

czeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

– zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny, 

– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Płyty styropianowe. 

PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne.  Wymagania ogólne. 

PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych. 

PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych. 

PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych. 

PN-EN 622-5:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho. 
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Uwaga: Cytowane w kolejnych przykładach normy, dokumenty i przepisy były aktualne w czasie opracowywania 

poszczególnych specyfikacji. Część z nich uległa dezaktualizacji i przytaczanie wymaga sprawdzenia. 

 


