ST-1.07 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót,
które zostaną wykonane przy remoncie budynku Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku ul.
Sikorskiego 5.
1.2 Zakres robót
Zadanie obejmuje wykonanie w jednym lub kilku etapach remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 5 w Ełku
l .3 Zakres Robót objętych ST
1.3.1 Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi: według
spisu treści.
1.3.2 NiezaleŜnie od innych postanowień będą stosowane przez Wykonawcę normy państwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi
przepisami, z ST-1.00 „Wymagania Ogólne" i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Normami
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania podano w ST-1.00 „Wymagania Ogólne"
2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-1.00 „Wymagania ogólne". Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o
jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny
być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie InŜyniera.
2.2. Materiały
- zaprawa tynkarska - według PN-B-10109:1998, PN-B-10106:1997
- glazura i granitogres - według PN-EN 87:1994
- gładź gipsowa - musi posiadać aprobatę techniczną
3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2. Tynki i okładziny wewnętrzne
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Roboty wykonywane mechanicznie lub ręcznie przy uŜyciu sprzętu zgodnego z instrukcją montaŜu zalecaną
przez Producenta.
4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1.00 „Wymagania ogólne"
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera w
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.00 „Wymagania ogólne".
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane tynki i okładziny wewnętrzne.
5.2. Tynki wewnętrzne kategorii III i IV Zasady ogólne
Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone ościeŜnice
okienne i drzwiowe, jeśli nie naleŜą one do tzw. Stolarki konfekcjonowanej.
PodłoŜe powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Marka
zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoŜa oraz jego charakteru uŜytkowego (moŜliwość naraŜania na wpływy mechaniczne i chemiczne, wilgoć itp.), a w zaleŜności od rodzaju zaprawy odpowiadać wymaganiom właściwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku tynków dwu- i trój warstwowych marka zaprawy uŜytej na kolejne warstwy, tj. na narzut i gładź,
powinna być niŜsza niŜ marka zaprawa uŜytej na warstwę poprzedzającą (nie dotyczy to gładzi
tynków wypalanych),
Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłoŜem, a przy tynkach wielowarstwowych równieŜ poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni.
Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ 5°C pod warunkiem, Ŝe w
ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniŜej 0°C; dopuszcza się wykonywanie robót tynkowych
w temperaturze niŜszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających przewidzianych w Tymczasowych wytycznych wykonywania robót budowlanych w okresie obniŜonych temperatur. ŚwieŜe tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie
ich przed bezpośredni działaniem promieni słonecznych oraz przez ochronę przed wiatrem; w przypadku prowadzenia robót tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny być w okresie wiązania zaprawy (tj. w ciągu około l tygodnia) zwilŜane wodą.
5.3. Glazura, granito-gres
Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Większe nierówności podłoŜa zaleca się korygować, stosując zaprawę wyrównującą. PodłoŜe moŜe być suche lub wilgotne. JeŜeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoŜa, naleŜy stosować emulsję gruntującą. W przypadku klejenia na trudne do
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oczyszczenia i niestabilne podłoŜe zaleca się wykonać próbę przyczepności, polegającą na przyklejeniu
płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach.
Przygotowanie zaprawy
Klej przygotowuje się przez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Klej nadaje się do
uŜycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Swoje właściwości klejące zachowuje przez 4 godziny.
Sposób uŜycia
Na przygotowane, zagruntowane podłoŜe naleŜy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, moŜliwie w
jednym kierunku. Nie naleŜy jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt duŜą powierzchnię, poniewaŜ
zachowuje ona swoje właściwości klejące przez około 10-K30 minut (w zaleŜności od podłoŜa). Aby
sprawdzić, czy moŜliwe jest jeszcze przyklejanie płytek , zaleca się wykonać test , polegający na przyciśnięciu palców ręki do połoŜonej wcześniej zaprawy. JeŜeli klej pozostaje na palcach, wówczas moŜna przyklejać
płytki. Gdy palce są czyste, naleŜy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy
naleŜy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoŜa. Czas korygowania połoŜenia płytki wynosi około 10 minut po jej
przyklejeniu. Nie naleŜy moczyć płytek przed klejeniem!
Fugowanie
Powierzchnię płytek oczyścić wilgotną gąbką. Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą
pacy lub szpachelki gumowej. Następnie powierzchnię płytek oczyścić.
Nie wolno czyścić glazury "na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem wcierania suchej zaprawy w wilgotną fugę. Aby zachować optymalne warunki wiązania cementu naleŜy przez
kilka pierwszych dni utrzymywać świeŜe fugi lekko wilgotne. Podczas pracy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów. Spoiny przeznaczone do zamknięcia za pomocą elastycznego uszczelniacza (silikon)
nie mogą być wypełniane zaprawą fugową. W celu zwiększenia odporności fugi (po jej całkowitym wyschnięciu - ok. 2 tygodnie) na zabarwienie i nasiąkliwość zaleca się stosowanie środka ochronnego do płytek nieglazurowanych.
5.4. Gładź gipsowa
Przygotowanie podłoŜa
Gładź stosuje się na podłoŜe wykonane z betonu, tynku cementowo - wapiennego i gipsu, nie naraŜone na bezpośredni wpływ wilgoci. Zaprawy tej nie stosuje się na podłoŜach drewnianych, metalowych i z tworzyw
sztucznych. PodłoŜe powinno być mocne i oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, wosku, resztek
powłok malarskich. Źle związane części powierzchni naleŜy uprzednio odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej. PodłoŜe przed nałoŜeniem zaprawy naleŜy zwilŜyć wodą. JeŜeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoŜa, naleŜy zastosować emulsję gruntującą Wszystkie stykające się z zaprawą
elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
Przygotowanie zaprawy
Masę szpachlową przygotowuje się przez wsypanie do wody i intensywne wymieszanie ręczne lub mechaniczne, aŜ do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Gładź naleŜy przygotowywać w czystych pojemnikach (resztki związanego gipsu skracają czas wiązania następnego zaczynu). W przypadku wypełniania ubytków
konsystencja zaprawy powinna być bardziej gęsta, niŜ w przypadku wykonywania gładzi. Zaprawa nadaje się
do uŜycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez ok. 1,5 godziny.
Sposób uŜycia
Gładź nakłada się równomiernie metalową pacą na podłoŜe, dociskając zaczyn silnie pacą do podłoŜa. Zaleca się
najpierw wypełnić duŜe ubytki. Na ściany nakłada się masę pasami w kierunku od podłogi do sufitu wykonując
ruch pacą od dołu ku górze, zaś na sufity pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia ciągnąc pacę w
kierunku do siebie. Na duŜe powierzchnie, moŜna nakładać warstwę szpachli za pomocą agregatu tynkarskiego. Po wyschnięciu masy drobne nierówności usuwamy papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować.
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Czas otwartej pracy masy zaleŜy od chłonności podłoŜa, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi naleŜy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Prace okładzinowe tzn. malowanie, tapetowanie,
układanie płytek ceramicznych moŜna rozpocząć gdy wilgotność gładzi będzie mniejsza niŜ 1%. Zaleca się
przed układaniem okładzin powierzchnię gładzi zagruntować emulsją.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami InŜyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez InŜyniera. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1.00 „Wymagania ogólne".
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych tynków i okładzin wewnętrznych. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania
InŜynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i
PZJ.
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez InŜyniera dopuszczone do uŜycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania,
Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o rodzaju i terminie badania
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji InŜyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie InŜyniera o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe kontynuować dopiero po stwierdzeniu załoŜonej jakości.
6.2. Tynki wewnętrzne kategorii III i IV
Sprawdzaniu Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
- sprawdzenie materiałów,
- sprawdzenie podłoŜy,
- sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜa,
- sprawdzenie grubości tynku,
- sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków ,
- sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, naroŜach, obrzeŜach.
6.3. Glazura, granito-gres
Sprawdzaniu Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną,
- sprawdzenie materiałów,
- sprawdzenie podłoŜy,
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia glazury,
- sprawdzenie fugowania
- sprawdzenie wyglądu powierzchni wyłoŜonych glazurą oraz wad i uszkodzeń powierzchni,
6.4. Gładź gipsowa
Sprawdzaniu Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
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- sprawdzenie materiałów,
- sprawdzenie podłoŜy,
- sprawdzenie przyczepności gładzi do podłoŜa,
- sprawdzenie grubości gładzi,
- sprawdzenie wyglądu powierzchni gładzi oraz wad i uszkodzeń powierzchni,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi,
- sprawdzenie wykończenia gładzi na stykach, naroŜach, obrzeŜach.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-1.00 „Wymagania ogólne"
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru wykonania robót jednostki określone w Przedmiarze Robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-1.00 „Wymagania ogólne"
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami InŜyniera
jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie
dało wynik ujemny, naleŜy albo całość odbieranych robót, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną
część uznać za niezgodną z wymaganiami normy.
Podstawą do odbioru Robót są badania obejmujące:
- sprawdzenie z Dokumentacją Projektową,
- sprawdzenie dostarczonych materiałów,
- sprawdzenie warunków prowadzenia Robót,
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych Robót.
Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć:
- świadectwa dostaw materiałów,
- protokół odbiorów częściowych,
- zapisy w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia usterek InŜynier ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z InŜynierem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-1.00 „Wymagania ogólne"
9.2. Płatności
NaleŜne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, Obmiarem Robót i oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w
Wycenionym Przedmiarze Robót.
Cena wykonania Robót obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
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- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,
- wykonanie tynków kategorii III i IV
- ułoŜenie glazury i okładzin
- wykonanie gładzi gipsowej wraz z naroŜnikami perforowanycmi aluminiowymi we wszystkich naroŜach wypukłych
- oczyszczenie terenu Robót,
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.
Cena uwzględnia równieŜ odpady, ubytki i straty materiałowe.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie
- PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
- PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
- PN-B-11203:1997 Materiały kamienne - Elementy kamienne; płyty do okładzin pionowych zewnętrznych i wewnętrznych
- Instrukcje montaŜu opracowane przez Producentów.
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