ST-1.21 MALOWANIE
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 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: według
spisu treści.
1.3.2 NiezaleŜnie od innych postanowień będą stosowane przez Wykonawcę normy państwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach
l .4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi przepisami, z ST1.00 „Wymagania Ogólne" i 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.
Farby powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, PN-C-81914:2002, PN-E-81901:2002 i
posiadać aprobaty techniczne.
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.
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 nieko1

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. l. 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 roboty malarskie.
5.2. Malowanie tynków gładkich
Przygotowanie podłoŜa:
Przed przystąpieniem do malowania surowego podłoŜa naleŜy zmyć je wodą z dodatkiem niewielkiej ilości
detergentu
Malowanie:
Przed przystąpieniem do malowania farbami emulsyjnymi i akrylowymi naleŜy zawartość opakowania
starannie wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji. W przypadku podłoŜa bardzo chłonnego
wskazane jest zagruntowanie go farbą rozcieńczoną wodą w stosunku (farba.woda) 1:1, 1:2, a nawet
1:4, w zaleŜności od chłonności podłoŜa. Malowanie moŜna wykonać za pomocą wałka, szczotki malarskiej, miękkiego pędzla lub natrysku. Do malowania właściwego moŜna uŜyć farby o lepkości handlowej (pędzel, wałek) lub rozcieńczonej wodą (nie więcej niŜ 5%), gwarantuje to uzyskanie dobrze kryjącej powłoki. W celu uzyskania dobrych efektów dekoracyjnych oraz ochronnych, malowanie właściwe
naleŜy wykonać dwuwarstwowo. Drugą warstwę moŜna nanosić po całkowitym wyschnięciu pierwszej, tj.
co najmniej po dwóch godzinach. Po zakończeniu malowania uŜywane narzędzia naleŜy natychmiast umyć
wodą. Prace malarskie wykonane przy uŜyciu farb emulsyjnych i akrylowych powinny być prowadzone
gdy temperatura otoczenia i podłoŜa nie jest niŜsza niŜ 5 °C i nie wyŜsza niŜ 30°C. Wzajemne mieszanie
kolorowych farb pozwala na uzyskanie szerokiej palety kolorów i odcieni, zarówno pastelowych jak i
nasyconych. Nie naleŜy mieszać tych farb z farbami lub pastami koloryzującymi na innej bazie spoiwowej. Łagodne, pastelowe kolory uzyskuje się przez zmieszanie białej farby z kolorową w stosunku objętościowym od 5. l do 10: l.
Przeciwwskazania:
Stosując przedstawione farby emulsyjne i akrylowe naleŜy przestrzegać następujących przeciwwskazań:
- do rozcieńczania nie wolno stosować Ŝadnych rozpuszczalników organicznych,
- do kolorowania nie naleŜy uŜywać farb lub past na innej bazie spoiwowej oraz suchych pigmentów,
- nie wolno przechowywać i transportować farb w temperaturze poniŜej +5°C, poniewaŜ przemroŜenie wyrobu
powoduje jego nieodwracalne zniszczenie,
- nie naleŜy prowadzić prac malarskich na zewnątrz podczas opadów atmosferycznych, poniewaŜ powłoki do 3
godzin od momentu wymalowania mogą ulec zmyciu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6. l. 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 robót malarskich. Wykonawca ma obowiązek
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wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania InŜynierowi 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 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. Kontrola jakości.
Badanie obejmować sprawdzenie:
- zgodności materiałów z dokumentacją projektową,
- sprawdzenie czy materiały posiadają odpowiednie atesty
- wizualne sprawdzenie malowanej powierzchni,
- sprawdzenie ilości połoŜonych warstw farby
- sprawdzenie prawidłowości połoŜenia tapety i zachowanie technologii układania podanej przez Producenta
Z dokonanego badania naleŜy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione zauwaŜone
usterki.
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 podanych 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.
Odbiór końcowy powinien polegać na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych Robót
określonych w punkcie 6 niniejszej ST.
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, 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,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,
- montaŜ i późniejsze rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów,
- zabezpieczenie powierzchni podłóg i otworów drzwiowych i okiennych przed zabrudzeniem farbami
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- malowanie farbami akrylowymi .
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.
- oczyszczenie terenu Robót,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe
- Instrukcje wykonania powłok malarskich dołączone podane przez Producenta farb.
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