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ST-1.19 PODŁOśA I POSADZKI 

1.     WSTĘP 

1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Ro-
bót,  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 budynku 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: we-
dług 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 Pol-
skimi 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-00.00 „Wymagania ogólne". Wszystkie 
zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadcze-
nia 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 

- podkład cementowy  

- posadzka z PCV - według PN-EN 649:2002 

- posadzka z płytek terakotowych - według PN-EN 87:1994, PN-68/B-10156 

- posadzka z płytek gresowych - według PN-EN 87:1994 

3.     SPRZĘT 

3.1.   Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykony-
waniu 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. 
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3.2.   PodłoŜa i posadzki 

Roboty wykonywane mechanicznie lub ręcznie przy uŜyciu sprzętu zgodnego z instrukcją montaŜu zale-
caną 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 nieko-
rzystnie 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 podłoŜa i posadzki. 
5.2. PodłoŜa cementowe 

- Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

a) wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoŜy, warstw konstrukcyjnych i izolacji pod-
łóg, 
b) roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 
(szczególnie dotyczy to instalacji pod podłogowych), 
c) wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
 

- Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów kon-
strukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

- Temperatura powietrza w pomieszczeniach w których wykonuje się posadzki nie powinna być niŜsza niŜ 
15°C i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wyko-
nywania oraz w okresie wysychania kleju. 

- Podkład wykazujący usterki powierzchni naleŜy wyrównać odpowiednią masą wygładzającą; grubość war-
stwy wygładzającej powinna wynosić 1-2.mm. 

 - Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien określić wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

- Podkład cementowy powinien być wykonany jako  samodzielna płyta  leŜąca na warstwie izolacji cieplnej, 
przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłoŜem. 

- Grubość podkładu cementowego powinna być uzaleŜniona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz stopnia 
ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej. 

- Grubość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niŜ: 

d) podkładu związanego z podłoŜem - 25 mm. 
e) podkładu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm, 
f) podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej  lub cieplnej z materiału o duŜej ściśli-
wości (np. z wełny mineralnej) - 40 mm, 
g) j.w. lecz z materiału o małej ściśliwości (np. płyty pilśniowej porowatej, styropianu sztywnego) - 35 mm. 
- Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów ułoŜo-
nych krzyŜowo w środku grubości podkładu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinien być określony w projek-
cie. 

- PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub dociąŜają-
cej), powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

- Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy 
albo paskiem izolacyjnym. 
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- W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne: 

w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, oddzielające fragmenty powierzchni o róŜniących się 
wymiarach. 
- JeŜeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien być wykonany 
ze spadkiem. 

- Wszystkie materiały, kleje, naleŜy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą stosowane, co najmniej na 
24 godz. przed układaniem. 

- W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy i wzoru. 

- Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne nierówności badane przez przyłoŜe-
nie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niŜ 5 mm. Dopuszczalne 
odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niŜ 2 mm/m. i 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

- Powierzchnia podłoŜa lub podkładu powinna być równa i pozioma lub mieć spadki przewidziane w projek-
cie. Spadki w kierunku kratek ściekowych lub kanałów nie powinny być mniejsze niŜ 1,5%, a odległości 
najdalszego punktu wododziału od wpustu podłogowego nie większa niŜ 4 m. 

- Dylatacje posadzki powinny być wykonane w miejscu przebiegu szczeliny dylatacyjnej konstrukcji budyn-
ku, przy fundamentach maszyn, wzdłuŜ osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach oddzielających części 
posadzki o wyraźnie róŜniących się obciąŜeniach.  

- W podkładzie naleŜy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciw-
skurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksy-
malna długość boku nie większa niŜ 3,5 m. 

- Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niŜ 5x6 m. Dylatacje powinny 
być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych 
oraz w styku róŜnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wiel-
kości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny 
być podane w dokumentacji projektowej. 

- Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie pod-
kładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włók-
nem polipropylenowym. 

- DuŜym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę 
warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fa-
brycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi 
koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 

5.3.   Posadzka z płytek terakotowych, płytek gresowych, granito-gresowych 

Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłusz-
czów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Większe nierówności podłoŜa zaleca się korygować, 
stosując zaprawę wyrównującą. PodłoŜe moŜe być suche lub wilgotne. JeŜeli istnieje potrzeba zre-
dukowania chłonności podłoŜa, naleŜy stosować emulsję gruntującą. W przypadku klejenia na trudne 
do oczyszczenia i niestabilne podłoŜe zaleca się wykonać próbę przyczepności, polegającą na przykleje-
niu 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. Me 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 
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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. UŜytkowanie posadzki naleŜy rozpocząć nie wcze-
śniej niŜ po 24 godzinach od przyklejenia płytek, a pełną wytrzymałość uŜytkową zaprawa osiąga po 
upływie 3 dni. 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 wpły-
wem wcierania suchej zaprawy w wilgotną fugę. Aby zachować optymalne warunki wiązania cemen-
tu naleŜy przez kilka pierwszych dni utrzymywać świeŜe fugi lekko wilgotne. Podczas pracy unikać bez-
pośredniego nasłonecznienia i przeciągów. Spoiny przeznaczone do zamknięcia za pomocą elastyczne-
go 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 stoso-
wanie środka ochronnego do płytek nie- glazurowanych.  

6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności / 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-00.00 „Wymagania 
ogólne". Celem kontroli   jest   stwierdzenie   osiągnięcia   załoŜonej   jakości  wykonywanych   izolacji. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania InŜy-
nierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową i ST.  
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 bada-
nia, 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.   Podkłady i posadzki 

Sprawdzeniu jakości Robót podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadze-
nia. 

W trakcie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu naleŜy dokonywać kontroli zwracając 
szczególną uwagę na: sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych 
dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą ST. Mate-
riały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości, 
powinny być poddane badaniom  przed ich zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w Dzienniku 
Budowy. 

JeŜeli badania dadzą wynik dodatni - wykonanie Robót naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami ni-
niejszej ST. 

W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, naleŜy odbierane roboty uznać za nie-
zgodne z wymaganiami niniejszej ST. W razie uznania Robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami 
niniejszej ST komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy naleŜy całkowicie lub częścio-
wo uznać roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakazać ponowne ich wykonanie albo na-
kazać wykonanie poprawek.które doprowadzą do zgodności Robót z wymaganiami ST. 

Sprawdzaniu Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne 
polegające na: 
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- sprawdzeniu jakości wykonanych podłoŜy 

- sprawdzenie wilgotności podłoŜa 

- sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa 

- sprawdzenie poprawności wykonania posadzek. 

- sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z Dokumentacją Techniczną  

- sprawdzenie czy grubość warstwy posadzki jest wystarczająca 

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 są 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 InŜynie-
ra jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Odbiory naleŜy wykonywać dla kaŜdej operacji wykonywanej osobno. W protokole naleŜy odnotować fakt 
dokonania poprawek. 

Podstawą do odbioru Robót są badania obejmujące: 

- sprawdzenie z Dokumentacją Projektową, 

- sprawdzenie dostarczonych materiałów, 

- sprawdzenie podłoŜa pod posadzki 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzki 

- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem 

- 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. l.   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, Ob-
miarem Robót i oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w 
Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Cena wykonania Robót obejmuje: 
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- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

- wykonanie podłoŜy pod posadzki 

- wykonanie posadzek 

- montaŜ cokolików z płytek terakotowych i gresowych 

- montaŜ listw przyściennych 

- zabezpieczenie posadzek w okresie realizacji robót kontraktowych 

- 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. Wy-
magania i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje., klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie 

- PN-B-11212:1997 Materiały kamienne - Elementy kamienne - Płyty z konglomeratów kamiennych 

- PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych - Wymagania i badania przy od-
biorze 

- Instrukcje układania posadzek opracowane przez Producentów. 


