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S.T.- 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 
Roboty rozbiórkowe wewnętrzne 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze 
robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót rozbiórkowych określonych w przedmiarze robót. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektów, ST 
i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1.Wymogi formalne 
Wykonanie robót rozbiórkowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Roboty rozbiórkowe winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to 
zwłaszcza projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań. 
2. Materiały 
2.1.Wymagania dla materiałów 
2.1.1.Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). 
3. Sprzęt 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. Transport 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2.Transport 
Do transportu materiałów oraz transportu technologicznego stosowane będą niżej podane środki transportowe: 
samochód samowyładowczy 5 t, Załadunek i wyładunek oraz transport materiałów pochodzących z rozbiórki na 
miejskie wysypisko śmieci lub inne do tego celu przystosowane miejsce, musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Środki 
transportowe powinny być takie jak określono w specyfikacji. Stosowanie innych środków transportowych jest 
możliwe, o ile zostaną zatwierdzone przez Inżyniera. 
5. Wykonywanie robót 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2.Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

• teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
• zdemontować istniejące instalacje 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Roboty rozbiórkowe i 
demontażowe wykonywać ręcznie lub za pomocą narzędzi pneumatycznym. Materiał przeznaczony do 
ponownego wbudowania, poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniem. 
Gruz i materiały nienadające się do ponownego użycia odwieść na wskazane przez Inżyniera miejsce na 
odległość określoną w przedmiarach robót wraz z kosztem ich utylizacji. 
6. Kontrola jakości 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST - 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem techniczno -organizacyjnym 
wykonania rozbiórek. Sprawdzeniu podlegają; 
1) Roboty rozbiórkowe 

• prawidłowości zabezpieczeń budynku oraz terenu do niej przylegającego, 
• zabezpieczeń rozbieranych elementów budynku, 
• przestrzeganie bezpieczeństwa pracy w trakcie prowadzenia rozbiórek, 
• prawidłowości wykonanej segregacji i oczyszczenia drewna konstrukcyjnego, 
• prawidłowości zniszczenia odpadów po oczyszczeniu materiałów rozbiórkowych, 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 1.0. „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 
użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty i 
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie w trakcie trwania Robót, pomiędzy 
Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru. 
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania: 
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.2.2. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR 
8. Odbiór robót 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
8.2.Odbiór robót 
Odbiory wykonanych rozbiórek każdego etapu powinny być dokonane przez Inżyniera 
i potwierdzone wpisami do dziennika budowy. 
Przy odbiorze zakończonych robót muszą być dostarczone niżej wymienione dokumenty: 

· dokumentacja   projektowa   z   naniesionymi   zmianami   i   uzupełnieniami   które   wystąpiły 
w trakcie realizacji robót, 

· dziennik budowy, 
· dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robót, 
· protokoły częściowych odbiorów elementów robót (wykonanych rozbiórek), 

 
 
 
 
 

S.T.-2. Izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych izolacji wodochronnych i przeciwwilgociowych 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze 
robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji 
wodochronnych i przeciwwilgociowych 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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1.5.1. Wymogi formalne. 
Układanie   izolacji   wodochronnej   powinno   być   zlecone   przedsiębiorstwu   mającemu   właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Izolacja powinna być 
wykonana ściśle wg dokumentacji. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko 
po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
 Roboty należy wykonać przy zachowaniu przepisów BHP i p. poż. 
2. Materiały 
2.1. Zastosowane materiały. 
FOLBIT 
Płynna folia izolacyjna 
FOLBIT to jednokomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, gotowa do stosowania masa uszczelniająca w postaci 
dyspersji żywicy syntetycznej. Po wyschnięciu tworzy odporną na wodę bezszwową izolację powłokową o dużej 
elastyczności, przyczepności oraz zdolnością pokrywania rys. Przeznaczona jest do wykonywania 
przeciwwilgociowych powłok uszczelniających przed układaniem płytek ceramicznych wewnątrz budynków. 
Znajduje zastosowanie do uszczelniania ścian i podłóg w łazienkach, natryskach, pralniach, kuchniach, 
zwłaszcza w tzw. strefach mokrych tych pomieszczeń. FOLBIT możemy używać na podłożach betonowych, na 
tynkach mineralnych lub płytach gipsowo-kartonowych. 
Papa termozgrzewalna podkładowa 

· gramatura osnowy: do 250 g/m2 
· grubość: 3,0 mm 
· osnowa poliestrowa lub z włókna szklanego 
· posypka mineralna drobnoziarnista warstwy wierzchniej 
· klasyfikacja ogniowa: wyrób trudno zapalny 
·    wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617. 
Papa asfaltowa na tekturze składa się z tektury powlekanej asfaltem PS407175 i posypki mineralnej. Wymagania 
wg normy PN-89/B-27617 
Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 
Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 
normie lub świadectwie. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych, 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. 
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998: §    temperatura mięknienia      60-80°C, §    temperatura zapłonu 
200°C, §    zawartość wody - nie więcej niż 0,5%, §    spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 
50°C w ciągu 5 godzin z warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachyloną 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. 
Folia izolacyjna 

- folia polietylenowa PE grubości od 0,2mm do 1,00mm 
- klejona na połączeniach lub układana na zakład, 
- klasyfikacja ogniowa: wyrób trudno zapalny 
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 

Folia paroizolacyjna 
- folia polietylenowa PE grubości 0,2mm 
- klejona na połączeniach lub układana na zakład, 
- o przepuszczalności pary wodnej 0,57 g/m2/24h 
- klasyfikacja ogniowa: wyrób trudno zapalny 
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 

Folia kubełkowa 
Grubość: 0,4mm 
Wysokość wytłoczeń:8mm 
Liczba wytłoczeń: 1860/m2 
Zdolność odprowadzania wody: 4,61/s/m 
Wytrzymałość na ściskanie: 250kN/m2 25t/m2) Zakres 
temperatur stosowania: -40°C do +80°C Szerokość 
standardowa: 1m, 1,5m, 2m, 2,5m, Długość 
standardowa: 20mb Klasyfikacja ogniowa: B2 
Lepik na zimno IZOLBET-K 
do przyklejania pap asfaltowych do: wcześniej wykonanych pokryć papowych (izolacje wielowarstwowe), 
podłoży betonowych na zewnątrz budynków. Stosować na zimno. Nie stosować do pap smołowych oraz pap 
asfaltowych na taśmie aluminiowej. 
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WYDAJNOŚĆ 
0,80 - 1,20 kg/m2 w zależności od stanu i rodzaju podłoża. 
SKŁADOWANIE I TRANSPORT 
Produkt przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ciepła i otwartego 
ognia. Zabezpieczyć przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Lepik można przechowywać w temperaturach 
ujemnych (nie ulega degradacji podczas przechowywania na zewnątrz budynków w polskiej strefie 
klimatycznej). 
Roztwór asfaltowy gruntujący IZOLBET-A na bazie rozpuszczalników organicznych 
Wymagania wg normy PN-74/B-24622. Do gruntowania suchych lub lekko wilgotnych betonów i tynków, pod 
właściwe hydroizolacje bitumiczne bezspoinowe lub hydroizolacje papowe, pokrycia z pap termozgrzewalnych 
oksydowanych oraz modyfikowanych SBS. 
UWAGA ! stosować na zimno. 
WYDAJNOŚĆ 
0,35 - 0,45 kg/m2 
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
W oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. 
Zabezpieczyć przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Roztwór można przechowywać w temperaturach 
ujemnych (nie ulega degradacji podczas przechowywania na zewnątrz budynków w polskiej strefie 
klimatycznej). 
Bitumiczny klej do styropianu IZOLBET-S 
do przyklejania płyt styropianowych i ekstrudowanych do podłoży betonowych i ceramicznych. 
UWAGA ! Stosować na zimno. Stosować na zewnątrz budynków. 
WYDAJNOŚĆ 
Około 1,5 kg/m2. 
Grubość nakładanej masy dostosować do istniejących warunków. 
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji stojącej, w miejscu zabezpieczonym przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem, w temp. Od +5°C do +30°C. 
3. Sprzęt 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. Transport 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2.Transport 
Materiały izolacyjne należy transportować i składować w sposób wskazany w normach państwowych lub 
świadectwach ITB. 
- Rolki papy asfaltowej i folii należy przewozić krytymi środkami transportu, układając je w pozycji leżącej 

najwyżej w dwóch warstwach. Rolki należy układać długością w kierunku jazdy środka transportowego na 
całej szerokości. 

- Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte bębny metalowe w PN-O-79601. Masa 
roztworu w bębnie nie powinna być większa niż 200kg. Przy transporcie należy zachować przepisy Ministra 
Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach 
publicznych. Bębny należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jeden obok drugiego najwyżej w dwóch 
warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym 
przesunięciem lub uszkodzeniem. 

4.3. Składowanie 
- Papa asfaltowa – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w odległości co najmniej 120 

cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy na równym i utwardzonym podłożu , w pozycji leżącej 
równolegle do siebie, nie więcej niż w dwóch warstwach. Stosy nie powinny zawierać więcej niż 1200 szt. 
rolek papy, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 

- Roztwór asfaltowy – w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych , w pozycji stojącej z dala od źródła 
ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami 
atmosferycznymi. 

5. Wykonywanie robót 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich roboty będą wykonywane. 
 Wymagania szczegółowe 
Podłoże, pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą przekraczać 9 mm na 
odcinku 2 m. W przypadku większych nierówności należy je wyrównać zaprawą cementową, przed rozłożeniem 
paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej. 
Izolbet A 
Przed użyciem roztwór dokładnie wymieszać. Nanosić cienką warstwą na suche lub lekko wilgotne, oczyszczone 
z luźnych zanieczyszczeń podłoże - szczotką dekarską, pędzlem lub (po rozcieńczeniu benzyną lakową) 
natryskiem. W miejscach, gdzie występują pęknięcia podłoża, głębokie rysy, szczeliny itd. - wskazane jest 
nałożenie odpowiednio większej ilości masy dla uzyskania gładkiej, pozbawionej wgłębień powłoki. Zalecana 
temperatura nanoszenia od +5°C do +20°C. 
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Izolbet K 
Przed użyciem masę dokładnie wymieszać. Nanosić cienką warstwą - szczotką dekarską lub pacą na suche, 
oczyszczone podłoże. Papę nałożyć w zależności od temperatury otoczenia - po upływie ok. 5-20 min. tj. po 
uzyskaniu przez lepik odpowiedniej lepkości, a następnie dokładnie docisnąć do podłoża. W przypadku 
występowania zjawiska wywijania się brzegów papy należy je obciążyć odpowiednio listwami. Zaleca się 
stosowanie lepiku na zimno w temperaturze od +5°C do +20°C. W czasie chłodów, dla łatwiejszego 
prowadzenia prac zaleca się wstawić opakowanie z IZOLBETem do ciepłego pomieszczenia na 1-2 doby. 
Izolbet S 
Przed użyciem IZOLBET-S należy bardzo dobrze wymieszać mechanicznie. Masę nanosić na trwałe, równe, 
oczyszczone i odtłuszczone podłoże, zagruntowane wcześniej roztworem IZOLBETu-S z wodą w stosunku 1:1 lub 
DYSPERBITu z wodą w stosunku 1:1. Niepełne lub uszkodzone spoiny muru i nierówności należy wypełnić 
zaprawą szpachlową. Klejenie płyt styropianowych należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie w 
temperaturze od +5°C do +30°C, przy wilgotności powietrza nie przekraczającej 65%. Klej należy nakładać 
wzdłuż krawędzi płyty przerywanym warkoczem o szerokości ok. 3 cm, w odległości kilku cm od brzegu płyty 
oraz w postaci placków punktowo w ilości 10 - 12 punktów o średnicy ok. 8 cm (na płytę styropianową o 
wymiarach 100x50 cm). Płyty dokładnie docisnąć do podłoża w celu uzyskania dobrej przyczepności. Ilość 
nałożonego kleju po dociśnięciu powinna gwarantować min. 30% kontakt powierzchni kleju z płytą. Czas 
wiązania zależy od warunków atmosferycznych, wynosi do 7 dni. Zasypywanie fundamentu zaleca się wykonać 
nie wcześniej jak po 7 dniach od momentu przyklejenia styropianu. Wszelkie zanieczyszczenia dają się na 
świeżo zmyć wodą, po zaschnięciu benzyną lakową. 
Folbit 
Przed użyciem roztwór dokładnie wymieszać. Nanosić cienką warstwą na suche lub lekko wilgotne, oczyszczone 
z luźnych zanieczyszczeń podłoże - szczotką dekarską, pędzlem. W miejscach, gdzie występują pęknięcia 
podłoża, głębokie rysy, szczeliny itd. - wskazane jest nałożenie odpowiednio większej ilości masy dla uzyskania 
gładkiej, pozbawionej wgłębień powłoki. Zalecana temperatura nanoszenia od +5°C do +20°C. 
Papa termozgrzewalna 
1. Papa mocowana do podłoża za pomocą zgrzewania. 
2. Papę przykleja się za pomocą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy płomieniem 

palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 
3. Palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15cm od powierzchni papy; płomienie 

palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę asfaltową do jej nadtapiania 
(pasmem szerokości ok. 10cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża 
(bezpośrednio przed rozwijaną papą). 

4. Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć wałkiem o długości 
równej szerokości pasma papy. 

5. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna wynosić 
minimum 10cm. Zakłady kolejnych warstw powinny być przesunięte. 

Papa asfaltowa izolacyjna 
1. Wykonuje się ją na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być równe (bez wgłębień, wypukłości i 

pęknięć), czyste odtłuszczone i odpylone. 
2. Izolacja powinna składać się z dwóch warstw papy przyklejonych do podłoża i sklejonych między sobą w 

sposób ciągły na całej powierzchni. 
3. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji i między poszczególnymi warstwami 

izolacji powinna wynosić od 1,0 do 1,5mm. 
4. Szerokość zakładów papy zarówno poprzecznych jak i podłużnych w każdej warstwie powinna być nie 

mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie o 
połowę szerokości arkusza. 

Folia izolacyjna i paroizolacyjna 
1. Izolacja musi ściśle przylegać do podkładu, 
2. Nie może pękać, a jej powierzchnia musi być gładka bez lokalnych wgłębień i wybrzuszeń, 
3. Izolacja musi być wykonana w warunkach gwarantujących jej poprawne ułożenie: -po 

ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, -w temperaturze otoczenia nie niższej 
niż 5ºC, 

4. Podczas robót izolacyjnych należy chronić warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 

5. Folię należy układać na podłożu na sucho, jednowarstwowo. 
6. Arkusze należy układać na zakład wielkości 10-20cm. 
6. Kontrola jakości 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2.Kontrola jakości robót 
Kontrola podłoża obejmuje sprawdzenie: 
–   wytrzymałości, równości, czystości podkładu. 
Kontrola wykonanej warstwy izolacyjnej obejmuje sprawdzenie:  
–   grubości i ciągłości warstwy izolacji,  
–   poprawności obrobienia narożników i przebić,  
–   przyleganie warstwy izolacji do podłoża  
–   ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem,  
–   występowania ewentualnych uszkodzeń. 
W zakresie robót izolacji papą asfaltową: 
 Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych materiałów. 
 W zakresie podłoża z płyt ze styropianu, mogą one stanowić podłoże pod izolacje papowe, jeśli ich 
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gęstość jest nie niższa styropianu PE 20. 
 Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie jest większa niż 

5mm. Szczelina nie może powstać w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi elementami podłoża. 
 Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo. 
 Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności izolacji z papy należy przeprowadzać jedynie w 

wybranych przez komisję miejscach szczególnie narażonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. 
 Sprawdzenie przyczepności papy na podstawie badań zgodnie z procedurą uzgodnioną z producentem 

papy. 
 Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inżynierem. 
 Odbiory częściowe lub końcowe izolacji z papy można wykonywać po minimum 24 godz. od chwili 

ułożenia papy. 
W zakresie robót izolacji folią: 
 Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych materiałów. 
 W zakresie podłoża z płyt ze styropianu, mogą one stanowić podłoże pod izolacje papowe, jeśli ich 

gęstość jest nie niższa styropianu PE 20. 
 Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie jest większa niż 

5mm. Szczelina nie może powstać w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi elementami podłoża. 
 Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo. 
 Izolacja musi ściśle przylegać do podkładu, nie może pękać, a jej powierzchnia musi być gładka bez 

lokalnych wgłębień i wybrzuszeń. 
 Sprawdzenie zgodności wykonania robót z instrukcją techniczną i wymogami producenta. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 1.0.. „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2. 
8. Odbiór robót 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
8.2.Odbiór robót 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 

–   po dostarczeniu materiałów na budowę, 
–   po przygotowaniu podłoża, 
–   po wykonaniu warstwy izolacyjnej. 

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz 
zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie:  
–   wytrzymałości, równości, czystości podkładu. 
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie:  
–   grubości i ciągłości warstwy izolacji,  
–   poprawności obrobienia narożników i przebić,  
–   warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoża 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu 
–   ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem,  
–   występowania ewentualnych uszkodzeń. 

S.T.- 3. Stolarka drzwiowa 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych – stolarka drzwiowa drewniana 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze 
robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu osadzenie 
drzwi drewnianych w ościeżnicach. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inżyniera. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Drzwi   drewniane   powinny   być   osadzone   zgodnie   z   dostarczoną   dokumentacją   techniczną, 
zaleceniami i instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inżyniera. 
Montaż drzwi drewnianych powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera 
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robót. Wszelkie ewentualne niejasności  w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko 
po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. 
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia drzwi, i 
upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 
2. Materiały 
2.1. Zastosowane materiały. 
Drzwi wewnętrzne płytowe 
Skrzydła pokryte okleiną charakteryzują się wysoką estetyką oraz wyjątkową odpornością na ścieranie i 
uszkodzenia mechaniczne powierzchni. Zastosowane okleiny gwarantują wieloletnią eksploatację bez zmian 
wyglądu. Rama skrzydła wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi: wkład 
stabilizujący "plaster miodu". Rama wraz z wypełnieniem oklejona jest dwustronnie płytą HDF. 
Wyposażenie: 

· Dwa zawiasy czopowe 
· Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze "100" i "110" 
· Zamek: na klucz zwykły, z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładką patentową 
· Klamki z szyldami 

Wymiarowanie: wg projektu budowlanego 
Ościeżnica drewniana lub regulowana , wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej ocynkowanej o 
grubości 1,5 mm. Ościeżnica składa się z: 

· belek głównych: poziomej oraz dwóch pionowych listew opaskowych, 
· uszczelki obwiedniowej, 
· zawiasów czopowych. 

Ościeżnica malowana jest farbą nawierzchniową proszkowo 
Wymiarowanie: wg projektu budowlanego 
3. Sprzęt 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. Transport 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport i składowanie 
Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach ładunkowych, zabezpieczających te wyroby 
przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem. Poszczególne wyroby łączy się w zwarte ładunki transportowe, przy 
użyciu palet. 
5. Wykonywanie robót 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich roboty będą wykonywane. 
5.3. Stolarka budowlana. Wymagania i badania. 
Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96. Wilgotność 
drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosić 10-16%. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2.Kontrola robót 
Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 
- sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139; 

- sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu 
powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła drzwiowego powinna być prosta, bez 
skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń; 
skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, odchyłka w wymiarach ±1 mm; 

- sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi – dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych ramy 
ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm; 

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić współosiowość 
zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm; 

- sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki lub gałki 
powinno się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamować, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obciążników 
zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła drzwiowego powinna wynosić więcej niż 2,5 kg. 
Kąt obrotu powinien wynosić 180º; 
- sprawdzenie niezawodności drzwi – drzwi powinny zachować sprawność działania po wykonaniu 
100000 cykli pracy skrzydła; 
- sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151; 

- sprawdzenie infiltracji powietrza – infiltracja powietrza drzwi wewnętrznych wejściowych nie powinna 
być większa niż 1 m3 na 1 m długości szczeliny w ciągu 1 h, przy różnicy ciśnień Δp = 10 Pa; 
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Przygotowanie do badań. 
Drzwi przed badaniem należy przechowywać co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 20±2ºC i wilgotności 
względnej 50±10%. 
Sprawdzenie wymiarów, szerokość i wysokość, należy wykonać na jednej powierzchni licowej, na krawędziach   
równoległych   do   krawędzi   wyrobu,   oddalonych   od   krawędzi   nie   więcej   niż 20 mm. 
Pomiar powinien być wykonany z dokładnością do ±0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni należy 
przeprowadzić wizualnie w świetle dziennym lub w rozproszonym świetle sztucznym z odległości 1 m. 
Do badań należy wybrać 3 szt. Drzwi wybranych losowo. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 osadzonych drzwi. 
Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą, w razie wątpliwości, żądać końcowego sprawdzenie dostarczonego 
materiału. Żądanie wykonawcy musi zostać przedstawione na piśmie. 
8. Odbiór robót 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
8.2. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania należy sprawdzić: 

- zgodność wymiarów; 
- jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana; 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych; 
- sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć; 
- zaświadczeń o jakości i świadectw; 

 
 

S.T.- 4. Roboty malarskie  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych – roboty malarskie 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze 
robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
prac malarskich mających cel ochronny, lub dekoracyjny wraz z gładziami gipsowymi 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inżyniera. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego 
typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych 
elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych 
rusztowań lub drabin. Równocześnie, zależnie od stosowanych materiałów, należy zachować odpowiednie środki 
ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. poż.). Przy 
pracach malarskich muszą być przestrzegane przepisy p. poż. i BHP. 
2. Materiały 
2.1. Zastosowane materiały. 
GŁADŹ SZPACHLOWA 
WŁAŚCIWOŚCl : 
CEKOL GS-200 jest suchą mieszanką gipsu syntetycznego, wypełniaczy mineralnych i szerokiej gamy dodatków 
uszlachetniających, modyfikujących, opóźniających wiązanie oraz zapewniających doskonałą przyczepność do 
podłoża. GS-200 jest produktem ekologicznym, nietoksycznym i łatwym w stosowaniu. Dzięki optymalnym 
parametrom wytrzymałościowym CEKOL GS-200 jest łatwy w obróbce. 
PRZECHOWYWANIE : 
Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach. Czas 
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przechowywania do 12 miesięcy. 
FARBA EMULSYJNA wewnętrzna DEKORAL - super trwała - przeznaczona jest do dekoracyjnego 
malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków 

WEWNĘTRZNA FARBA EMULSYJNA - super trwała - przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i 
sufitów wewnątrz budynków (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty kartonowo gipsowe, 
drewno, materiały drewnopochodne, tapety). Wyjątkowo trwała farba emulsyjna. Zapewnia prawidłowe 
"oddychanie" ścian. Nadaje ścianom estetyczny, matowy wygląd. 

AKRYLIT W kolor 
farba emulsyjna akrylowa o podwyższonej odporności na szorowanie przeznaczona jest do 
dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. 
EMAKOL kolor 
emalia flatowa modyfikowana ogólnego stosowania 
EMALIA LUKSUSOWA DEKORAL 
silnie kryjąca emalia do okien i drzwi 
CHLOROKAUCZUK C 
emalia do metalu o wysokiej trwałości 
FAWINYL C DEKORAL 
farba do malowania dachów z blachy ocynkowanej 
Emalia do kaloryferów DEKORAL 
akrylowa, wodorozcieńczalna 
Farba Caparol MURESKO PLUS do zastosowania na zewnątrz 
Wzmacniana żywicą silikonową matowa farba fasadowa o charakterze mineralnym i wysokim stopniu 
dyfuzyjności. Materiał o matowym połysku z możliwością barwienia. 
Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

· rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

· środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
· środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
· kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie   ww.   materiały   muszą   mieć   własności   techniczne   określone   przez   producenta 
lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych może 
być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
3. Sprzęt 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub innego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. Transport 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport i składowanie 
Farby akrylowe dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 3-10 l, lub innych uzgodnionych z 
odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30ºC. 
Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane są w puszki o poj. 1-20 l. Należy 
przechowywać je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. 
Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania należy składować w pomieszczeniach zamkniętych lub pod 
wiatami, zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi. 
5. Wykonywanie robót 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich roboty będą wykonywane. 
5.3. Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisane PN-B-10280 „Roboty malarskie 
budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285 „Roboty malarskie 
budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.” 
Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione 
wymogi przepisów BHP i p. poż. W szczególności, przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi 
lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne należy: 

– stosować odzież ochronną, 
– wewnętrzne   roboty   wykonywać   przy   otwartych   oknach   lub   czynnej   wentylacji 

mechanicznej, – przestrzegać  zakazu  używania  otwartego ognia i narzędzi  mogących  
spowodować 

iskrzenie, – zapewnić stałą dostępność sprzętu 
p. poż. 

5.4.Warunki przystąpienia do robót malarskich 
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Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynku 
pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

· całkowitym   ukończeniu   robót   instalacyjnych,   tj.   wodociągowych,    kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 
armatury oświetleniowej (gniazdka wyłączniki itp.), 

· wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
· ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
· całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 

stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
· wykonaniu tzw. białego montażu, 
· ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
·    oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

5.5.Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
a) Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem 
muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 
Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej 
obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 
Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 
będzie powłoka malarska. 
b) Beton 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne 
elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farba antvkorozvina. Uszkodzenia lub 
rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na 
które wydano aprobaty techniczne. 
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 
malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być 
odkurzona i odtłuszczona. 
c) Tynki zwykłe 
Nowe     niemalowane     tynki     powinny     odpowiadać     wymaganiom     normy     PN-70/B-10100. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte 
do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, 
tłuszczu, wykwitów solnych). Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i 
wszelkich wykwitów orazodkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać 
śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią 
zaprawą. Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać 
wartości podanych w tablicy 1. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie większej niż 
12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i 
oczyszczona z plam tłuszcza, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne  uszkodzenia    
powinny  być  naprawione  szpachlówką,    na  którą wydano   aprobatę techniczną. 

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. 
Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być 
naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych 
powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, 
wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone 
ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
5.6. Warunki prowadzenia robót malarskich 
5.6.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

· przy   pogodzie   bezwietrznej   i   bez   opadów   atmosferycznych   (w   przypadku   robót 
malarskich zewnętrznych), 

· w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 

· w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża 
nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 
nie większej niż 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
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wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
5.6.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Roboty malarskie   na zewnątrz obiektów budowlanych   można   rozpocząć,   kiedy   podłoża spełniają 
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

· informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
· sposób przygotowania farby do malowania, 
· sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 

malarskie), 
· krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
· czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
· zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
· zalecenia w zakresie bhp. 

5.6.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 
5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z  instrukcją producenta farb,  zawierającą informacje wymienione w 
pkt. 5.4.2. 
5.7. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
5.7.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
· niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
· aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
· jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 

dokumentacją projektową, 
· bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
· bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
· bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
5.7.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz 

farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 
Powłoki te powinny być: 

· odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
· bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
· zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Przy 
jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. Nie 
dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
· spękań, 
· łuszczenia się powłok, 
· odstawania powłok od podłoża. 

5.7.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno- 
organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 
· równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
· nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
· nie mieć śladów pędzla, 
· w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 
· być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 

dodatków modyfikujących), 
· nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
· na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 

napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 
cm2, 

· chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
· odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 

barw, 
· ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.7.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 
rozpuszczalnikowych 
Powłoka z lakierów powinna: 

· mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową, 

· nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
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· dobrze przylegać do podłoża, 
· mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
· mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

5.8. Malowanie elementów metalowych. 
Zabezpieczenie konstrukcji nośnej budynków, jak również rygli pod zamontowanie ścian osłonowych z 
płyt warstwowych powinno zastać wykonane zgodnie z właściwymi ST. 
Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób: 
–   starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, zapraw, topników z procesu spawania, poprzez 
szlifowanie spawów i ostrych krawędzi, odtłuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,  
–   elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie możliwie 
wcześnie (nie później niż 6 godzin od zakończenia oczyszczania). Zalecana temperatura w czasie wykonywania 
robót malarskich powinna wynosić 15-20ºC, wilgotność powietrza nie może przekraczać 85%. Nie dopuszcza się 
wykonywania prac malarskich na zewnątrz w czasie deszczu, mgły, występowania rosy,  we wczesnych 
godzinach rannych lub późnych popołudniowych, jak również pod bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. Warstwy gruntujące należy nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po podłożu, po 
nałożeniu dwóch warstw prześwity podłoża są niedopuszczalne. Grubość dwóch warstw gruntujących, 
nanoszonych w odstępie 3-8 godz. powinna wynosić ok. 25-50 μm (zależnie od zaleceń producenta farby). Na 
krawędzie i naroża należy nałożyć dodatkową warstwę farby po wyschnięciu zasadniczej powłoki gruntującej. 
Miejsca stykające się z betonem należy pokryć powłoką o większej grubości. Miejsc przewidzianych do 
zabetonowania nie należy gruntować. Nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane tylko po 
wyschnięciu warstwy gruntującej. Do nakładania farb syntetycznych zaleca się użycie pistoletów natryskowych, 
dopuszczalne jest także użycie pędzli. Nakładanie warstwy malarskiej należy rozpocząć od góry i przestrzegać 
równomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zacieków. Kolejne warstwy farby mogą być 
nakładane po wyschnięciu poprzednich (po ok. 12 godzinach, o ile producent nie zaleca inaczej). Po 
zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzień pozostawać odizolowane od 
wpływów agresywnego środowiska. 
5.8.  Wykonanie gładzi gipsowych 
Gładź gipsową można wykonywać tylko wewnątrz pomieszczeń, gdy ściana jest równa i nie narażona na 
działanie wilgoci. Gładzie można stosować na podłożach mineralnych takich, jak tynki cementowe, cementowo-
wapienne, gipsowe i ściany betonowe. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy ocenić jakość 
podłoża (jego równość, nośność i czystość) i odpowiednio je przygotować. Pierwszym etapem przygotowania 
podłoża jest oczyszczenie go z elementów mogących osłabić przyczepność gładzi, zwłaszcza z kurzu, brudu i 
innych słabo związanych fragmentów tynku bądź powłok malarskich. Dla ułatwienia skrobania starej farby i 
zmniejszenia pylenia można ścianę przed skrobaniem zmoczyć czystą wodą lub wodą zmieszaną z mydłem 
malarskim wszystkie pęknięcia. Rysy takie należy poszerzyć, aby móc je później skutecznie wypełnić 
materiałem naprawczym. Poszerzenie rys można wykonać ostrym narzędziem np. dłutkiem, śrubokrętem, a 
nawet krawędzią szpachelki. Do zeskrobania starych powłok farb możemy użyć szpachelki lub szczotki drucianej. 
Co jednak zrobić, gdy na ścianie pozostaje warstwa nie do usunięcia, która nie zapewni gipsowi odpowiedniej 
przyczepności? Wtedy należy zastosować środki chemiczne, ługujące stare powłoki np. z farb olejnych lub użyć 
specjalnych gruntów zwiększających przyczepność, np. podkładu tynkarskiego. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na przygotowanie sufitu. Stanowi on powierzchnię, na której najtrudniej wykonać gładź gipsową. Na 
suficie zbierają się pyły i kurz, powstałe podczas użytkowania mieszkania. Dlatego też przed gruntowaniem 
należy oczyścić z tego typu zabrudzeń zarówno jego powierzchnię, jak i powierzchnię ścian. 
Gruntowanie podłoża 
Kolejnym i zarazem ostatnim etapem przygotowania podłoża jest gruntowanie emulsją gruntującą. Jej 
zadaniem jest zmniejszenie i wyrównanie chłonności podłoża oraz poprawienie przyczepności wykonanej gładzi 
gipsowej. Emulsja gruntująca dzięki dużej zdolności penetracji, wnika w strukturę podłoża i wzmacnia je. 
Przygotowanie masy 
Masę szpachlową przygotowuje się przez wsypanie materiału do naczynia z odmierzoną ilością wody. Proporcje 
mieszanki podane są na każdym opakowaniu i różnią się w zależności od rodzaju zastosowanej masy. Po 
wykorzystaniu masy wiadro należy wyczyścić, gdyż pozostawione w nim resztki związanego gipsu skracają czas 
wiązania następnej partii. 
Masę mieszamy, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Można to robić ręcznie, ale najlepiej użyć 
wiertarki zaopatrzonej w mieszadło do gipsu. Konsystencja masy przygotowywanej do napraw powinna być 
nieco gęstsza niż do wykonywania gładzi. Szpachlówka nadaje się do użycia po powtórnym wymieszaniu (po 
odczekaniu 5 minut) i zachowuje swoje właściwości przez ok. 1,5 godziny. 
Wzmacnianie naroży 
Przed przystąpieniem do wykonywania gładzi należy zająć się wszelkiego rodzaju narożami zewnętrznymi 
(okien, drzwi, słupów, ścian itp.). Nawet jeśli są one równe i nieuszkodzone, to trzeba je odpowiednio wzmocnić, 
by nie uległy uszkodzeniom podczas eksploatacji. Do tego celu użyjemy narożników aluminiowych. 
Zamontowane narożniki wpłyną na dokładność i estetykę wykonania naroża. 
Wzdłuż całego naroża okiennego, co kilkanaście centymetrów nanosimy łopatką placki masy szpachlowej. 
Powinny być one na tyle duże, by po zatopieniu w nich profilu aluminiowego (do założonej pozycji), masa 
gipsowa została wyciśnięta przez oczka perforacji. 
Profil narożnikowy należy wtopić w świeżo naniesioną masę szpachlową i ustabilizować w pozycji pionowej, aż 
do wyschnięcia gipsu. Należy pamiętać, że czas otwartej pracy masy szpachlowej (od momentu jej nałożenia do 
zakończenia obróbki) jest ograniczony i wynosi około 15 minut. Po upływie tego czasu nie należy zmieniać 
położenia zatopionego w masie elementu. 
Po zatopieniu narożnika rozprowadzamy wyciśnięty przez oczka nadmiar gipsu po całej długości naroża. Póki 
masa jeszcze nie jest zaschnięta, należy skontrolować poziomnicą dokładność zastabilizowanego elementu. 
Sprawdzeniu podlegać powinna pionowość narożnika oraz to, czy nie jest on zbyt wysunięty poza lico ściany. 
Wykonywanie gładzi na suficie 
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Szpachlowanie rozpoczynamy od wykonania gładzi na suficie. Pierwszym etapem jest nałożenie wyrównawczej 
warstwy. Do tego celu używa się długiej pacy (minimum 40 cm). Rusztowanie należy przygotować i ustawić tak, 
aby bez jego przesuwania można było wykonać prace na jak największym polu. Idealnym rozwiązaniem byłoby 
ustawienie pomostów pod całą powierzchnią sufitu. Podczas pracy należy zmieniać kierunek nakładania 
kolejnych warstw. Nanoszenie zaczynamy np. od ściany z oknem i posuwamy się w stronę wnętrza pokoju, po 
czym zmieniamy kierunek na przeciwny lub poprzeczny. Takie działanie pozwoli nam na równomierne 
rozłożenie masy gipsowej na całej powierzchni. Należy pamiętać, że grubość każdej z nakładanych warstw nie 
może przekraczać 2 mm. Nakładanie każdej warstwy kończymy sprawdzeniem równości podłoża. Po nałożeniu 
warstwy wyrównawczej ma być ono na tyle równe, by po kolejnym wygładzeniu można było zakończyć pracę. 
Warstwę wyrównawczą pozostawiamy na kilka godzin, aby wyschła. Czas ten zależy od warunków cieplno-
wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu, a także od stopnia chłonności podłoża. Do wykonywania 
warstwy wygładzającej używamy krótkiej bądź długiej pacy stalowej. Masę szpachlową nanosimy pasami w 
kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę w kierunku do siebie. Ten sposób nakładania zapewnia 
końcowy efekt, bez cieni powstających przy dziennym oświetleniu, spowodowanych ewentualnym 
pofałdowaniem powierzchni gładzi. 
Wykonywanie gładzi na ścianach 
Kolejność prac przy wykonywaniu gładzi na ścianie jest bardzo podobna jak przy sufitach. Pierwszym etapem 
jest naniesienie na ściany warstwy podkładowej. Czynimy to za pomocą długiej pacy, przesuwając ją w 
kierunku od dołu do góry ściany. Przy dużych powierzchniach ścianę należy podzielić na mniejsze pola 
technologiczne tak, aby można było wykonywać kolejne operacje bez przestojów. Masę gipsową rozprowadzamy 
na ścianie ruchami półkolistymi i jednocześnie ją wyrównujemy. Zachowujemy przez cały czas kierunek od dołu 
ku górze. Pacę należy silnie dociskać do podłoża, co pozwoli kontrolować równomierne rozłożenie szpachlówki 
na powierzchni i dostosowanie ilości nakładanej masy do stopnia nierówności powierzchni. Nakładanie pierwszej 
warstwy należy rozpocząć od miejsc najbardziej odbiegających od płaszczyzny zakładanego lica ściany, np. 
powierzchni przy montowanych narożach. Nakładanie kolejnych partii 
gipsu musi stopniowo doprowadzić do uzyskania idealnie równej powierzchni Po naniesieniu kolejnej warstwy, 
gdy gips jeszcze nie jest całkowicie związany, można zeskrobać ewentualne nierówności, przygotowując w ten 
sposób powierzchnie do szlifowania. Pacę należy prowadzić w przeciwnym kierunku do nakładania gipsu, pod 
niewielkim kątem w stosunku do podłoża. 
Profilowanie naroży 
Do wykonywania naroży wewnętrznych używamy specjalnie wyprofilowanych szpachelek kątowych. 
Profilowanie naroży należy dokonywać po nałożeniu każdej kolejnej warstwy masy szpachlowej. 
Szlifowanie, odpylanie i gruntowanie gładzi 
Końcową fazą wykonania gładzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystępujemy do niego po całkowitym 
wyschnięciu gładzi. Ewentualne, pozostałe jeszcze nierówności usuwa się papierem ściernym /60-80/, lub pacą z 
siatką do szlifowania /60-120/. Gładź można również szlifować mechanicznie, np. szlifierką z pochłaniaczem 
pyłu. Gips nie jest szkodliwy dla zdrowia, lecz do szlifowania warto zaopatrzyć się w maskę przeciwpyłową. 
Dodatkowo, przy szlifowaniu sufitu, zaleca się założenie okularów ochronnych. Dobrym sposobem na 
sprawdzenie równości całej ściany jest oświetlenie jej w odpowiedni sposób. Źródło światła powinno być 
ustawione bezpośrednio przy ścianie i skierowane równolegle do jej powierzchni. Cienie rzucane przez 
nierówności doskonale uwidocznią miejsca do poprawek. Po zakończeniu szlifowania, gładź należy dokładnie 
odpylić. Pozostawienie pyłu na powierzchni gładzi spowoduje  osłabienie  przyczepności  kolejnej,  nakładanej 
warstwy np.  farby.  Odpylanie  można przeprowadzić za pomocą szczotki z miękkim włosiem bądź odkurzacza 
z odpowiednią końcówką i pochłaniaczem pyłu. Gruntowanie podłoża przed położeniem następnej warstwy, np 
malowaniem lub tapetowaniem, należy przeprowadzić według zaleceń producenta materiału, którym planujemy 
wykończyć powierzchnię. Gruntowanie pod farby wodorozcieńczalne można wykonać rozcieńczoną farbą lub 
gruntem do podłoży gipsowych. Do malowania gładzi można używać dowolnych farb. Aby móc korzystać w pełni 
z właściwości gipsu, który jest materiałem bardzo przyjaznym mieszkańcom domu, zaleca się do malowania 
stosować farby o dużej paroprzepuszczalności. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST - 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2.Kontrola robót 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o 
jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników kontroli, stwierdzających zgodność 
przeznaczonych do użycia materiałów z dokumentacją techniczną, z normami państwowymi lub świadectwami 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały, których jakość jest niepotwierdzona odpowiednimi 
świadectwami powinny być zbadane przed użyciem. Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w 
postaci całkowicie przystosowanej do użycia na budowie. 
6.3. Farby akrylowe do wymalowań wewnętrznych na podłożach tynkowych. 
Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża-tynku należy dokonać po uzyskaniu protokołu odbioru 
tynku, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. Badanie podłoża należy przeprowadzić przy 
temperaturze min. 5ºC i wilgotności względnej powietrza max. 65%. Badanie powinno obejmować: 
- określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego, poprzez 

zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym 
fenoloftaleiny - jeżeli wystąpi zabarwienie ciemnoróżowe - tynk należy uznać za niedostatecznie 
skarbonizowany, 

- określenie utwardzenia przygotowanych tynków, poprzez kilkakrotne potarcie dłonią powierzchni i 
sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 

- nasiąkliwości poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy małej nasiąkliwości ciemna 
plama może wystąpić po 3 sekundach. 

Jeżeli w czasie składowania został przekroczony wyznaczony w świadectwie termin przydatności do użycia 
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materiałów malarskich, mogą one zostać dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem przeprowadzenia 
wszystkich wyżej wymienionych badań z wynikiem pozytywnym w stosunku do wymogów norm 
przedmiotowych. Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża należy dokonać pod kątem: 
– jakości odtłuszczenia, 
– mechanicznego usunięcia nierówności, 
– stopnia czystości powierzchni. Ocenę należy przeprowadzić po wykonaniu każdej czynności oraz dodatkowo 
przed malowaniem. Oceniać należy wizualnie, z odległości 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy świetle 
dziennym lub sztucznym żarówki o mocy 100 W. 
– Powierzchnia powinna być wolna od smarów, olejów, chłodziw, w razie wątpliwości należy przeprowadzić 
badanie zgodne z PN-H-97052. – Element nie powinien mieć zadziorów, odprysków od spawania, a spoiny 
równe i krawędzie zaokrąglone. – Ocenę stopnia czystości należy przeprowadzić zgodnie z PN-H-97050. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2. 
Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku 
wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
8. Odbiór robót 
8.1.Odbiór techniczny 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
– sprawdzenie atestacji farb i lakierów, oraz ich okresu trwałości, 
– sprawdzenie stanu przygotowania podłoża do malowania, na podstawie zapisów w dzienniku budowy,  
– ocenę jakościową wykonanych powłok. 
Ocenę jakościową robót malarskich należy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie niższej niż 5ºC i przy 
wilgotności do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmować:  
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki: równomierności rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i 
zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstających płatków 
powłoki, widocznych gołym okiem śladów pędzla,  
– sprawdzenie połysku powłoki, 
– sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powłoki szmatką w 
kontrastowym kolorze  
– nie powinny pozostawać ślady farbki na szmatce,  
– sprawdzenie odporności na zarysowanie, 
– sprawdzenie odporności na uderzenie (zgodnie z normą państwową),  
– sprawdzenie grubości powłoki na elementach stalowych  
– przyrządami elektromagnetycznymi, na innych podłożach  
– zgodnie ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie  
– sprawdzenie twardości powłoki (metodą uproszczoną  
– po przesunięciu po niej osełki z drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystąpić widoczne gołym okiem z 
odległości 0,5 m rysy, metodą ścisłą wg normy państwowej),  
– badanie przyczepności powłoki do tynku  
– poprzez próbę oderwania ostrym narzędziem, do   podłoży   metalowych   
–   poprzez   próbę   przeprowadzoną   wg   normy   na 3 stalowych płytkach kontrolnych,  
– sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą, miękką szczotką lub szmatką 
nie powinny pozostać na nich ślady farby, a na powłoce nie powinny wystąpić smugi ani zmiany w barwie,  
– sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powłoki mokrą 
namydloną szczotką i spłukaniu powłoki wodą, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powłoka mieć 
jednakową barwę,  
– sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki należy uznać za prawidłowe. Gdy 
którekolwiek z badań da wynik negatywny należy całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty 
malarskie, oraz nakazać usunięcie powłok i ich powtórne prawidłowe wykonanie, lub poprawienie niewłaściwie 
wykonanych robót i powtórne przedstawienie ich do badań. 
8.2.Odbiór wykonanych gładzi 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie 
powierzchni i krawędzi od kierunku: 
· pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
· poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

· wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni przenikających z podłoża, 
pilśni itp., 

· trwałe   ślady   zacieków   na   powierzchni,   odstawanie,   odparzenia   i   pęcherze   wskutek 
niedostatecznej przyczepności do podłoża. 

Wykonane tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
przy odbiorze.” 
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                        S.T.- 5. Posadzki z płytek gresowych    
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych – posadzek z płytek gresowych 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze 
robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
podłóg z posadzką z płytek z kamieni sztucznych w budynku. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inżyniera. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie podłóg z posadzkami z płytek z kamieni sztucznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145). 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. 
2. Materiały 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek z płytek z kamieni sztucznych są następujące płytki 
określone w projekcie: 
2.1.2. Płytki gresowe podłogowe szkliwione 
Wymiary płytki podstawowej : długość 29,7; szerokość 29,7 cm grubość 0,8 cm 
Powierzchnia : matowa 
Klasa ścieralności : V 
Mrozoodporność [%] : zewnętrzne tak wewnętrzne : nie 
Odporność na pęknięcia włoskowate : tak 
Odporność na działanie środków chemicznych : GLA-GLB 
Wytrzymałość na zginanie [MPa] : 50 
Odporność na zaplamienia : 5 
Nasiąkliwość [%] : 0,2 
Gwarancja : 5 lat 
 Zaprawa klejowa ATLAS - uniwersalna zaprawa klejąca do przyklejania płytek ceramicznych, do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz wg PN-EN 12004:2002 / A1:2003 
 Zaprawa do spoinowania ATLAS cementowa, barwna do wypełniania spoin (o szer. 2÷6 mm) w 
okładzinach z płytek ceramicznych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz wg ITB nr AT-15-2403/2001 
Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub 
akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadające pod względem wytrzymałości PN-B-04500. 
3. Sprzęt 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy użyciu mieszadła 
wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. Transport 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport i składowanie 
Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy składować je w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się 
stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. Klejów przeznaczonych do wykonywania 
posadzek nie należy transportować i przechowywać w temperaturze poniżej 5ºC. 
5. Wykonywanie robót 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich roboty będą wykonywane. 
5.3. Opis ogólny. 5.3.1. Podkład pod posadzkę z płytek z 
kamieni sztucznych. 
Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie spadnie poniżej 
5ºC. Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a pod posadzkę 
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chemoodporną min. 20 MPa (beton kl. B-15). Podkład posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych 
elementów budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie 
cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne: 
–   w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, 
–   oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 
–   w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, 
– przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu. 
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. Zaprawę 
cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa 
powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać bezzwłocznie po przygotowaniu między 
listwami kierunkowymi o wysokości równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w 
stanie wilgotnym. Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub 
prętów ułożonych krzyżowo, przy czym należy go wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw warstwę równą 
połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową do przewidywanej całkowitej 
grubości podkładu. 
5.3.2. Układanie posadzek. 
Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 
tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu 
posadzek powinna wynosić 5-35ºC, przy układaniu posadzek chemoodpornych nie powinna być niższa niż 10ºC. 
Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, zgodnie z 
recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, 
bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy układaniu posadzek na zewnątrz 
budynków (np. na balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnią część płytki. Grubość 
nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia 
pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. 
Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, 
oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się 
nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian 
cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw sztucznych. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2.Kontrola robót 
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek z kamieni sztucznych polega na 
sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu 
technicznego budowy i Inżyniera. 
Kontrola jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie   materiałów   pod   względem   ich   zgodności   z   aktualnymi   normami, dokumentacją 
techniczną i niniejszą ST,  
– sprawdzenie wykonania podkładu,  
– sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z płytek z kamieni sztucznych. 
Podczas odbioru jakościowego płytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić: 
– zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
– gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 
– jednolitość barwy, 
– stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 
– prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość płytek), 
– prawidłowość zachowania wymiarów. 
Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 
– długość i szerokość krawędzi ±0,6%, 
– grubość płytek ±5%, 
– prostoliniowość krawędzi ±0,5%, 
– prostopadłość ±0,6%, 
– wypaczenia krawędzi ±0,5%. 
Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer normy. Na 
opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i 
gatunku. Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz atest PZH. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Podłoża betonowe oblicza się w m3. Posadzki 
oblicza się w m2. 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w fazach odpowiadających kolejności wykonywanych robót 
zanikających. 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:  
– po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,  
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– podczas układania podkładu,  
– po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:  
– jakości zastosowanych materiałów,  
– grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach,  
– równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu: ±2 
mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości, – prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w 
podkładzie, – poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
– ocenę wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni  
– posadzka powinna stanowić równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem,  
– dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty,  
– dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być większe niż ±5 mm na 
całej długości pomieszczenia,  
– spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 3 mm na całej 
długości pomieszczenia,  
– sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,  
– ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 
– ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,  
– jakości zastosowanych materiałów, 
– sprawdzenie  dotrzymania  warunków  wykonywania  prac  na  podstawie  zapisów  w dzienniku budowy. 

 

S.T.- 6. Roboty okładzinowe  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze 
robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
okładzin ściennych wewnętrznych, mających cel ochronny, lub dekoracyjny, wykonanych z płytek 
ceramicznych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami 
Inżyniera. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie okładzin ściennych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie 
ewentualne niejasności  w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych 
elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Okładziny wewnętrzne można wykonywać po upływie 4 miesięcy od zakończenia stanu surowego budynku. 
2. Materiały 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem na okładziny wewnętrzne są płytki ceramiczne na okładziny wewnętrzne. 
2.1.1. Płytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okładziny wewnętrzne, powinny mieć gładką i lśniącą 
powierzchnię licową, a stronę montażową – chropawą, żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie powinna 
przekraczać 14%. Do mocowania okładzin będą stosowane zaprawy cementowe i kleje. 
2.1.2. Zaprawa klejowa ATLAS - uniwersalna zaprawa klejąca do przyklejania płytek ceramicznych, do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz wg PN-EN 12004:2002 / A1:2003 
2.1.3. Zaprawa do spoinowania ATLAS cementowa, barwna do wypełniania spoin (o szer. 2÷6 mm) w 
okładzinach z płytek ceramicznych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz wg ITB nr AT-15-2403/2001 
2.1.4. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

· listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
· środki ochrony płytek i spoin, 
· środki do usuwania zanieczyszczeń, 
· środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty 
techniczne. 
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2.1.5. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
3. Sprzęt 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. Transport 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport i składowania 
Płytki okładzinowe pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Należy 
składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich temperaturach, na równej i 
mocnej, poziomej posadzce. 
Do  przewozu  zaleca   się  stosowanie  samochodów  krytych  plandeką,  z  otwieranymi   burtami, 
przewożone płytki należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 
Klejów   przeznaczonych   do   wykonywania   okładzin   ściennych   nie   należy   transportować   i 
przechowywać w temperaturze poniżej 5ºC. 
5. Wykonywanie robót 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich roboty będą wykonywane. 
5.3. Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane PN-B-10121 „Okładziny z płytek ściennych 
ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz PN-B-12039 „Płytki ceramiczne. Płytki 
wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe.” 
5.4. Opis ogólny. 
Do układania okładzin można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. Podłoże pod okładziny 
powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okładzin nie powinna być mniejsza niż 
5ºC. 
Bezpośrednio przed wykonywaniem robót podłoże powinno zostać oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno 
być porysowane ani mieć złuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pęknięcia należy zaprawić zaprawą 
cementową, nierówności należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa, po uprzednim 
zwilżeniu podłoża. Przy nierównościach do 3 mm wystarczające jest nałożenie cienkiej warstwy wygładzającej 
np. tynku pocienionego lub kleju. 
Przed przystąpieniem do mocowania okładziny należy określić jej obrys, wyznaczyć położenie powierzchni, i 
określić położenie górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. 
Płytki powinny zostać posortowane, wstępnie należy rozplanować ich ułożenie na ścianie. 
5.4.1. Okładzina wewnętrzna z płytek ceramicznych. 
Płytki do wykonania okładzin wewnętrznych będą mocowane na kleju, na dokładnie wyrównanym podłożu. 
Ściany powinny być czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyrównane zaprawą cementową, ściany z płyt 
gipsowo-kartonowych należy zagruntować rozrzedzonym klejem. Płytki zostaną ułożone do wysokości min. 2,10 
m. Układanie płytek rozpoczyna się od wyznaczenia rozmieszczenia płytek. Rozplanowanie płytek powinno być 
symetryczne względem otworów drzwiowych i okiennych. Przycinanie płytek należy ograniczyć do minimum. 
Układanie zaczyna się od najniższego pasa płytek na ścianie, opierając je na łatach drewnianych. Klej nanosi się 
na całą powierzchnię płytki warstwą gr. 1-1,5 mm. Grubość spoin powinna wynosić 2 mm. Narożniki okładzin 
należy wykończyć listewkami z aluminiowymi w kolorze harmonizującym z barwą okładziny. Po ułożeniu 
okładzinę należy wyspoinować i po stwardnieniu zmyć. 
Płytki do wykonania okładzin kwasoodpornych mogą być mocowane na zaprawie cementowej 
(cement 350) lub specjalnej zaprawie (kicie) kwasoodpornej. Zostaną ułożone do wysokości 2,50 m w 
pomieszczeniu z wymaganą okładziną kwasoodporną. Przed ułożeniem płytki mocowanej na zaprawie 
cementowej należy namoczyć. Warstwa nanoszonej zaprawy powinna mieć grubość max 2 cm. 
Jednorazowo należy układać 2-4 pasków płytek, ze względu na możliwość odklejenia się płytek 
dolnych. Po ułożeniu i stwardnieniu należy okładzinę  wyspoinować i zmyć.  
6. Kontrola jakości robót 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST - 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Płytki ceramiczne szkliwione. 
Podczas odbioru jakościowego płytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania okładzin wewnętrznych 
ścian należy sprawdzić: 

- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
- gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 
- jednolitość barwy i wzoru, 
- stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków szkliwa), 
- prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość 

płytek), 
- prawidłowość zachowania wymiarów. 

Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 
- długość krawędzi ±3 mm, 
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- grubość płytek ±2 mm. 
Płytki powinny odznaczać się następującymi cechami: 

- nasiąkliwością max. 10%, 
- szkliwo odporne na nagłe zmiany temperatury w granicach 170ºC do 18 ±2ºC, 
- wytrzymałość mechaniczną na zginanie min. 15 N/mm2. 

Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta, datę produkcji. Na 
opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i 
gatunku. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 1.0. „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót okładzinowych jest 1 m2. 
Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku 
wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
8. Odbiór robót 
Odbiór techniczny wykonanej okładziny ściennej obejmuje: 
– odbiór materiałów i akcesoriów pod względem ich jakości i atestacji, – odbiór podłoża w oparciu o protokoły 
odbioru robót poprzedzających, – odbiór gotowej okładziny. 
Podczas odbioru wykonanej okładziny należy sprawdzić: 
– przyleganie wykładziny do podkładu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak głuchego odgłosu 
wskazuje na dobre powiązanie okładziny z podłożem), – prawidłowość przebiegu spoin, poprzez naciągnięcie 
cienkiego sznura wzdłuż spoin i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm, – prawidłowość ukształtowania 
powierzchni okładziny, poprzez przyłożenie w prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m 
i pomiar wielkości prześwitu z dokładnością do 1 mm, – szerokość   styków  i   prawidłowość  ich   wypełnienia,   
wizualnie  i   poprzez  pomiar  z dokładnością do 0,5 mm, – jednolitość barwy lub wzoru płytek. 

       
 

 
S  1   INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE I CO 
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
 
1. INSTALACJA WODNA 
1.1 Instalacja wody zimnej . 
 
Instalację w budynku wykonać z rur PN 25 z polipropylenu  STABI – stabilizowane perferowaną warstwą 

aluminium lub włóknem szklanym , układanych  w podłogach i w bruzdach ścian kondygnacji . W piwnicy 
prowadzić przewody po ścianach. Łączenie rur przez zgrzewanie oraz za pomocą łączników PP gwintowanych. 

Przewody prowadzić zaizolować termicznie otulinami z pianki polietylenowej z godnie z obowiązującymi 
przepisami. Na poszczególnych kondygnacjach w posadzkach i w ścianach dopuszcza się stosowanie rur 
osłonowych typu peszel. Instalację wyposażyć w zawory odcinające przelotowe grzybkowe PN 6,0 na 
odgałęzieniach pod piony i podejściach pod grupę przyborów /na kondygnacjach/. Zamontować baterie 
umywalkowe stojące. Przed płuczkami ustępowymi założyć zawory kulowe ze złączką do węża dn 15. Płuczki 
ustępowe połączyć z instalacją poprzez wężyki hydrauliczne w oplocie metalowym dn15.   

Nową instalację  wodną spiąć z częścią instalacji nie wchodząca w zakres przeprowadzonego 
remontu, celem zapewnienia poprawnego funkcjonowania  całego obiektu. 

 
 
1.2 Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji c.w. 
 
W piwnicy , w pomieszczeniu rozdzielaczy , dokonać włączenia do istniejącej instalacji, podłaczyć część budynku 

nie objętą remontem celem zapewnienia poprawnego funkcjonowania budynku . Przewody wody ciepłej i 
cyrkulacji prowadzić w budynku równolegle do przewodów wody zimnej.  Przewody z rur PN 25 z polipropylenu 
STABI - stabilizowane perferowaną warstwą aluminium lub włóknem szklanym. Przewody prowadzić w 
podłodze i w ścianach w izolacji z polietylenu typ Stabi  . Instalację wyposażyć w zawory odcinające przelotowe 
grzybkowe PN 6,0 na odgałęzieniach pod piony i podejściach pod grupę przyborów / na kondygnacjach/. Na 
poszczególnych kondygnacjach budynku przewody prowadzić w podłodze i w bruzdach ścian w otulinie 
polietylenowej grubości 6mm.  

Instalację w piwnicy i szachtach instalacyjnych – przewody poziome oraz piony izolować otulinami 
termoizolacyjnymi. Grubość otuliny zgodnie z obowiązującymi przepisami w zależności od średnicy 
wewnętrznej rury. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 Kwietnia 2002 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 W piwnicy ,na pionach instalacji cyrkulacji ciepłej wody  należy zamontować zawory cyrkulacyjne z 
automatyczną funkcją dezynfekcyjną .Wzrastająca temperatura wody cyrkulacyjnej rozpoczęty 

proces dezynfekcji  powoduje zanik przepływu przez gniazdo modułu regulującego, a ciągły 
przepływ wody przez zawór zapewnia by-pass. Przy wzroście temperatury ponad 70*C funkcję 

regulacyjną przejmuje moduł dezynfekcyjny otwierając przepływ przez gniazdo dezynfekcyjne. W 
węźle grupowym należy na ten czas ustawić odpowiednią temperaturę na sterowniku węzła 

cieplnego w zakresie ciepłej wody. 
 
 
1.3 Próby i płukanie przewodów wodociągowych. 
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Po zmontowaniu instalacji przewodów , dokonać próby na szczelność na ciśnienie 0,9 MPa. Po pozytywnej próbie 

instalację przepłukać wodą wodociągową. 
Po próbie i płukaniu dokonać dezynfekcji przewodów przez chlorowanie , po uprzednim uzgodnieniu z 

przedstawicielem nadzoru inwestorskiego i pod jego kontrolą, 
{należy dokonać badania wody przez uprawnione laboratorium}. 
Wyniki badań przedstawić w formie protokołu. Rury należy napełnić wodą zawierającą 20-30 mg czynnego chloru 

na 1 litr wody. Woda chlorowana powinna znajdować się w instalacji nie krócej niż 24 godziny .Czynność ta 
powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 

 
 
2. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
 
 W piwnicy, po wyznaczonych trasach wykonać  wymianę odcinków kanalizacji sanitarne żeliwnej na PVC . 

Przewody kanalizacyjne z rur PVC-U kanalizacyjnych kanalizacji klasa SN8 o pogrubionych ściankach, o 
średnicy 160 .Rury kielichowe łączone na uszczelki dwuwargowe. Przewody kanalizacyjneprowadzone nad 
podłogą w piwnicy mocować do ścian i stropów za pomocą typowych mocowań dla rur PVC. 

 Piony kanalizacyjne w najniższym punkcie przyziemia wyposażyć w rewizje, czyszczak,  a w najwyższym 
punkcie zamontować rurę wywiewną 160PVC wyprowadzoną ponad dach. 

Instalację zaopatrzyć w rewizję R /trójnik na przewodzie 160 ,wyprowadzony przewód 110PVC zakończony 
korkiem PVC  w piwnicy /przy wyjściu poziomu 160 PVC-U SN8 z budynku /. Piony i podejścia kanalizacyjne 
wykonać z rur PVC niskoszumowych / o pogrubionych ściankach/. 

W piwnicy budynku zamontować klapy burzowe na wyjściach instalacji na zewnątrz. 
 
Przybory sanitarne. 
Wszystkie wpusty podłogowe z odpływem poziomym ze stali kwasoodpornej o wysokiej odporności na uderzenia 

z obrotową ramką nasadową o regulowanej wysokości i kratką ze stali szlachetnej klasy K, oraz odpływy 
liniowe  Kratki muszą spełniać wymagania grupy norm PN-EN 1253-1-4:2002. 

 
- wpusty podłogowe ze stali kwasoodpornej  DN50 jednoczęściowe z syfonem z kwadratową lub okrągłą 

pokrywą  
- kratka ściekowa podłogowa kr 100 z PVC z syfonem z wylotem bocznym , sama kratka ze stali nierdzewnej, 

w pomieszczeniu rozdzielaczy w piwnicy. 
- muszle ceramiczne białe ustępowe z dolnopłukiem - typu kompakt 
- deska sedesowa biała sztywna z zawiasami; 
- Umywalki ceramiczne białe  / z otworami /. 
- Baterie umywalkowe stojące wyposażona w perlator wodooszczędny 
- Zawory do podłączenia muszli ustępowych standardowe , dn15, chromowane. 
 
W pomieszczeniach sanitarnych należy zamontować wyposażenie higieniczne ze stali chromowanej    w postaci : 
-    dozownika mydła w płynie; 
-    mydelniczka 
-    pojemnika na pojedyncze ręczniki papierowe; 
-    pojemnika na papier toaletowy; 
- kosza na odpady z przyciskiem pedałowym; 
-    wieszaki podwójne w ilości 2 szt na każdą łazienkę; 
- półka nad każdą umywalką + lustro o wym. 60x50 cm 
- szczotki do muszli ustępowej. 
 
 
2.2 Zabezpieczenie instalacji kanalizacyjnej pod względem p-poż. 
Pod stropem piwnicy, na pionach kanalizacyjnych 110PVC oraz na podejściach kanalizacyjnych 75PVC 

zamontować kołnierze ognioochronne zapewniające odporność przejścia w klasie EI 120, jednostronne od 
wewnątrz stropu piwnicy. Posiadające odpowiednie certyfikaty i Aprobaty Techniczne Piony kanalizacyjne i 
piony wodociągowe będą obudowane gazobetonem gr 7cm na każdej kondygnacji. 

 
 
 
3.  INSTALACJA C.O. 
 
Instalację zaprojektowano jako pompową ,dwururową , z rozdziałem dolnym, o parametrach czynnika 

grzewczego max. 90/70*C. W zakres zadania wchodzi wymiana istniejących grzejników  na nowe wraz z 
armaturą zgodnie z przedmiarem robót. Montować grzejniki płytowe z podejściem bocznym 

 
3.1 Rurociągi stalowe. 
 
Przewody instalacji centralnego ogrzewania w budynku wykonane  z rur ze stali czarnej  łączonych przez 

spawanie. Przewody prowadzić ze spadkiem min. 2%o w kierunku odwodnienia pod stropem piwnicy oraz po 
ścianach pomieszczeń / 3cm od lica ściany/. 

Połączenia gwintowane z zaworami instalacji. 
Przejścia rur przez przegrody budowlane w tulejach szczelnych stalowych w piwnicy, ze stali kwasoodpornej w 

łazienkach /przestrzeń między powierzchniami rur uszczelnić masą odporną na podwyższone temperaturę i 
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wilgoć. 
 
3.2 Zabezpieczenie antykorozyjne. 
 
Elementy stalowe instalacji należy zabezpieczyć antykorozyjnie po uprzednim przygotowaniu powierzchni . 

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być oczyszczone z rdzy, zgorzeliny i innych zanieczyszczeń , 
a następnie odtłuszczone. Czyszczenie mechaniczne szczotkami i ściernicami. Pierwsza warstwa to farba do 
gruntowania styrenowoakrylowa lub emalia kreadurowa tlenkowa. Prace malarskie wykonać w temperaturze 10 
; 20*C i wilgotności max.75%. Farbę należy nakładać w w dwóch warstwach, po uprzednim utwardzeniu 
warstwy poprzedniej.  

W  pomieszczeniach łazienek na w/w zabezpieczenie antykorozyjne pionów grzejnych, należy pomalować 
dwukrotnie emalią do metalu odporną na podwyższoną temperaturę – w kolorze kolorystyki wnętrza łazienek. 

 
3.3  Izolacje ciepłochronne. 
 
Izolacje przewodów grzewczych w piwnicy wykonać z otuliny z pianki poliuretanowej, pod folią PVC. Grubość 

izolacji : zasilanie min. 20 mm , powrót min. 20 mm.  Izolacje przewodów wody zimnej ,ciepłej wykonać z 
otulin rozbieralnych  pod folią PVC, gr zgodnej z obowiązującymi normami  przepisami. Przewody oznaczyć w 
kolorach zgodnie z PN-84/B-01400 oraz namalować kierunki przepływu wody/ w 

pomieszczeniu rozdzielaczy w piwnicy/. - przewody instalacyjne ;zasilanie kolor karmin ;powrót kolor niebieski 
 
3.4  Regulacja instalacji. 
  
Regulację wstępną wykonać poprzez nastawy na korpusie termostatycznych  zaworów grzejnikowych. 
 
 
 
 
 
3.5 Armatura. 
 
Zawory termostatyczne z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną typu click. 
 
3.6 Elementy grzejne. 
Grzejniki płytowe z podejściem bocznym o wymiarach 22K600/1000. 
 
3.7 Odwodnienie instalacji. 
 
Odwodnienie instalacji c.o. wykonać w pomieszczeniu kotłowni przy pomocy zaworów zainstalowanych na 

rozdzielaczach c.o. oraz zaworach podpionowych. 
 
3.8 Odpowietrzenie . 
 
Odpowietrzenie instalacji na końcówkach pionów grzewczych, za pomocą automatycznych zaworów 

odpowietrzającego z zaworem stopowym , przed nimi zamontować zawory kulowe dn15. 
 
 
3.9 Próba instalacji. 
 
Po wykonaniu instalacji, należy poddać ją próbie na szczelność na ciśnienie 0,60 Mpa na zimno, oraz na gorąco 

na aktualne parametry robocze przez 72 godziny. Po  pozytywnej próbie, instalację przepłukać wodą. Podczas 
płukania zawory regulacyjne podpionowe ustawić na max. przepływ . 

 
3.10 Napełnienie instalacji. 
 
Instalację napełnić wodą uzdatnioną dla celów grzewczych . 
 
 
 
4.  Przejścia przez przegrody p.poż. 
 
Wszystkie przejścia przewodów instalacji wentylacji oraz rurociągów przez ściany i stropy oddzielające piwnice 

od budynku oraz przez inne elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do odporności 
ogniowej przegrody. 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, obudować 
elementami o odporności ogniowej EI wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tej strefy – w 
przypadku występowania takich przejść. 

Zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonać z materiałów niepalnych, zapewniających 
przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności 

ogniowej przewodu lub klapy  odcinającej. 
Przy przejściu przez przegrody oddzielenia pożarowego rurami stalowymi należy uszczelnić ogniochronną masą 

uszczelniającą elastyczną. 
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W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrodę oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć je 
obejmami p.poż.,  lub należy stosować ogniochronną pęczniejącą masę uszczelniającą  o klasie odporności 
ogniowej EI 120.  Przed zastosowaniem rozwiązania dostarczyć aprobaty, deklaracje i certyfikaty i uzyskać 
akceptacje Inspektora Nadzoru. 

 
5. Przepisy i normy związane. 
 
Całość robót i odbiorów należy wykonać zgodnie z wyżej powołanymi normami i przepisami oraz: 
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ,, budowlano -montażowych"  
      Cz II "Instalacje sanitarne i przemysłowe"; 
- Wymagania techniczne COBRTI  INSTAL Zeszyt 1  
- PN-92/B-01706/Azl:1999 ,,Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem''  
- (wyd. I, czerwiec 2001 r.)  
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. „Warunki Techniczne wykonania i    odbioru 

instalacji wodociągowych'' 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki Techniczne wykonania i  odbioru  sieci 
kanalizacyjnych'' 

- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe; 
- PN-EN 12056-1:2002 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków  
– część 1 – postanowienia ogólne i wymagania; 
- PN-EN 12056-2:2002 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków  
– część 2 – kanalizacja sanitarna – projektowanie układu i obliczenia 
- PN-EN 12056-3:2002 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków   
– część 3 – kanalizacja deszczowa – projektowanie układu i obliczenia 
- PN-EN 12056-5:2002 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków  
– część 5 – montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i  eksploatacji  
- Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126 Ustawa z dnia 1994-07-07. "Prawo Budowlane" ze zmianami. 
- Dz.U. Nr 80/03 poz. 712 "Ustawa z dnia 2003-03-27. O zagospodarowaniu  
      Przestrzennym." 
- Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 Rozporządzenie M.I. z dnia 2002-04-12. "W sprawie warunków   

    technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie." 
- pozostałymi obowiązującymi normami i przepisami na dzień  wykonywania robót. 
 
Dokumentacja. 
- Dokumentacja jakości wyrobów. 
- Dokumenty zaświadczające o dopuszczeniu do obrotu i stosowania użytych materiałów   

    budowlanych ( certyfikaty lub deklaracje zgodności, itp. ). 
-     Dziennik budowy. 
-     Protokoły odbiorów częściowych i końcowego odbioru robót. 
 
6. Uwagi końcowe  
 
Wszystkie urządzenia ,armatura i materiały izolacyjne muszą posiadać decyzję  
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną przez odpowiednie  jednostki 
badawcze . Wszystkie urządzenia i materiały podano jako wzorcowe ,dopuszcza się 
stosowanie urządzeń zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyższej 
jakości i możliwości pracy materiałów i urządzeń zamiennych. W przypadku   
stosowania urządzeń zamiennych wykonawca jest zobowiązany do konsultacji  
powyższego z Inwestorem.  
 

          
 

 

E-1    Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych 

                        

1.      Zakres Robót Elektrycznych                

Polskie Normy 

Instalacje elektryczne  w sanitariatach                                     - E-1-  45311000-2,    

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i   wymagania 
podstawowe. 
PN-DEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ustalanie ogólnych charakterystyk PN-IEC 60364-4-41:2000     Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona Przeciwporażeniowa  
Przepisy rozporządzenia wprowadzają postanowienia dyrektyw: 92/75/EWG, 94/2/WE, 95/12/WE, 95/13/WE, 
96/60/WE, 96/89/WE, 97/17/WE, 98/11/WE, 2000/55/WE, 2002/31/WE, 2002/40/WE. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
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bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym  
PN-IEC 60364-4-444:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w  
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne  
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie  
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami  
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne  
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych  
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe  
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie  odbiorcze  
PN-/E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po-
montażowych badań odbiorczych 
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym   
PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 
PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
PN-E-04700:1998 Aż 1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.    
                                                      Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)   
PN-EN61140:2002(U) Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne                                   
                                       aspekty instalacji i urządzeń 
PN-EN 60664-1:2003(11) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia.   
                                         Część l: Zasady, wymagania i badania   
 
 Wyroby do stosowania 
 
        Wymagania formalne 
Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej należy stosować  
przewody, kable, sprzęt, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające  
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Od l maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i  
 stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: dokonał oceny zgodności wyrobu z  
wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, wydał krajową deklarację 
zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy dotyczące wymagań  
zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), 
normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej    Komisji ds. Przepisów 
Dotyczących Zatwierdzania Sprzętu Elektrycznego 
(CEE), aprobaty     techniczne, oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie  
z obowiązującymi  przepisami. 
 
Wprowadzono także wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie 
przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach określonych. Oznacza to, że wydane aprobaty techniczne, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują 
ważność do dnia określonego w tych dokumentach. 

2.2. Wymagania techniczne 

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej powinno stosować się podstawowe wyroby 
elektryczne, a mianowicie: przewody kable, urządzenia, aparaturę i materiały elektroinstalacyjne. Powinny one 
spełniać wymagania formalne i  określone wymagania techniczne. 
Zastosowanie innych wyrobów, tutaj nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie technicznym dotyczącym 
instalacji elektrycznych w budynkach.  
 
 
3.0    Wykonanie instalacji elektrycznej  
Wymagania ogólne 

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru instalacji   elektrycznych 
wnętrzowych o napięciu do l kV w budynkach użyteczności publicznej, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych. 
Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu  
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oraz aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenia do stosowania w  
budownictwie. Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi  
instalacyjne powinny   być tak zainstalowane, aby możliwe było ich swobodne funkcjonowanie 
oraz dostęp w  czasie przeglądów i konserwacji. 
Instalacje elektryczne powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę energii  
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowników. 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie  
odbiorów jednofazowych. Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi  
instalacjami.  Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi  
ścian i  stropów. Obwody elektryczne wewnętrznych linii zasilających należy prowadzić w budynku 
         poza obrębem  pomieszczeń przebywania osób, w wydzielonych kanałach lub szybach  
instalacyjnych. Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urządzenia należy prowadzić 
w obrębie tego samego pomieszczenia. 
W instalacjach odbiorczych należy stosować odrębne obwody elektryczne dla:  
Zasilania klimatyzatorów. Zasilanie w/w klimatyzatorów należy wykonać przewodami typu: YDYp 3x2,5mm2,które 
wykonać z tablic rozdzielczych. Zabezpieczenie obwodów zasilania wykonać  wyłącznikami nadmiarowprądowymi   
o wartości 20A. 
Wszystkie wypusty powinny mieć  wyprowadzony przewód ochronny PE. 
Instalacje elektryczne należy wykonywać przewodami o żyłach miedzianych. 
Należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony  
przeciwporażeniowej są zgodne z aktualnymi przepisami i normami. 
Należy sprawdzić, czy środki ochrony przed przepięciami są zgodne z aktualnymi przepisami i  
normami.  Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie  
były źródłem pożarów  w budynku, ani nie powodowały rozprzestrzeniania się ognia. 
Instalacja powinna zapewniać ochronę środowiska przed skażeniem, emitowaniem  
niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. 
Instalacje elektryczne nie mogą być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych (EMI). 
Wszystkie przewody zastosowane do wykonania instalacji elektrycznych / silno-prądowych/ powinny  
posiadać izolację 750V. 
Instalacje istniejące są  zniszczone , należy je zdemontować i wykonać nowe. 
 
4.0      Instalacje odbiorcze . 
4.1 Instalacje ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
Ochronę przeciwporażeniową w budynku należy realizować za pomocą środków podstawowych (ochrona przed 
dotykiem bezpośrednim) w warunkach normalnej pracy instalacji oraz środków dodatkowych (ochrona przy 
uszkodzeniu) w przypadku uszkodzenia instalacji lub obu środków równocześnie. 
Uwaga: W uznaniowej normie PN-EN61140 2003(U) wprowadzono terminy „ochrona podstawowa " i „ ochrona przy 
uszkodzeniu ". A. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (podstawowa)  
4.2. Wymagania dotyczące przewodów ochronnych 
        Wymagania podstawowe 
   W instalacjach elektrycznych ułożonych na stałe przewód ochronno-neutralny PEN, w układzie sieci  
     TN-C, powinien mieć przekrój żyły nie mniejszy niż 10 mm2  Cu lub 16 mm2 Al..  
 W związku z relacją pomiędzy przekrojami przewodu PEN i przewodów fazowych L, w odniesieniu    
     do  instalacji elektrycznej w budynkach (przekrój przewodu PEN w większości przypadków może  
     kilkakrotnie przewyższać przekroje przewodów fazowych L) oraz dążeniem do poprawy stanu  
     bezpieczeństwa przeciwporażeniowego użytkowników, konieczne jest stosowanie układu sieci   
     TN-C-S.   W przypadku układu sieci TN-C-S rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego  
     PEN na  przewód ochronny PE i neutralny N powinno następować najmniej pod całą powierzchnią  
     danego sprzętu 
 
5.0.   ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU 
5.1.   Warunki odbioru robót budwlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej  
          w budynku 

 Wykonawca robót budowlanych, niezbędnych do montażu instalacji elektrycznej, powinien       zapoznać się  z 
konstrukcją budynku, a także twierdzić odpowiednie jego przygotowanie do prac elektromontażowych. 
Odbiór robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej,  odbywa się przed    
   przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych. 
Odbiór robót od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca robót elektrycznych. 
Szczegółowy zakres odbioru robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do        
   wykonania. 
Zakres i termin odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, oraz   
   stan budynku (lub jego części) przekazywanego do wykonania  instalacji, powinien być zgodny z  
   ustaleniami zawartymi w umowie o realizację  inwestycji. 
Odbiór robót powinien zostać udokumentowany protokółem. 
   

 5.2. Wymagania ogólne dotyczące inwestorskiego odbioru końcowego 
 Odbiór końcowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiającego (inwestora),  

   w tym celu powołuje  komisję odbiorczą złożoną inspektora nadzoru  i przedstawicieli  
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   użytkownika . 
 Dokonywany przez inwestora odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie może być  
      połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 
 Przed przystąpieniem do odbioru końcowego kierownik budowy (główny wykonawca robót) jest  
      zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonywanych  
      robót. 
 Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji  powykonawczej.  
  Kierownik (główny wykonawca) robót elektrycznych przygotowuje instalację elektryczną oraz   
  niezbędne dokumenty   pomiarowe  do odbioru.  
 
5. 3   Przy odbiorze końcowym należy: 
-sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową,  warunkami technicznymi wykonania, normami 
   i  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami sprawdzeń  
   odbiorczych, oceniając przy tym wykonanie zaleceń oraz ustaleń zawartych w protokółach prób i  
   odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
- w przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy spełnia on zasady prawidłowej eksploatacji   
   i może być użytkowany,  
- z odbioru końcowego powinien być sporządzony protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego i oddającego wykonany  roboty oraz przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. 
Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz 
uzgodnione terminy ich usunięcia.  
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