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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą 

Docieplenie budynku szkoły podstawowej wraz z wymianą kotła C.O. w Bargłówce przy  

ul. Raciborskiej 67 - termomodernizacja.  

1.2.  Zakres Specyfikacji. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie prac przewidzianych w dokumentacji 
projektowej. 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się następujący zakres robót: 

 
- pokrycie posadzki w kotłowni  płytkami wraz z cokolikami 

- obłożenie płytkami schodów zewnętrznych 

 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są 

przedstawione w Dokumentacji Projektowej. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

  Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 0 “Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 

  Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

  Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

1.5.1. Dokumentacja. 

  Prace budowlane prowadzić według zaleceń zawartych w:  
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

  Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – 0 „Wymagania 
ogólne”. 

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.7. Ogrodzenia. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Transport materiałów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.3.  Rodzaje wykorzystywanych materiałów. 

Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). 

2.3.1. Płyty i płytki 

Płytki powinny odpowiadać następującej normie: 
– PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i 

znakowanie. 
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa. 

Szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień 
ścieralności, mrozoodporność i twardość. 

2.3.2. Kompozycje klejące i zaprawy 

Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy PN-EN 

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać 
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

2.3.3. Podkład z chudego betonu.  

Klasa betonu – C 8/10 wg. PN – EN 206 – 1:2003, 
Grubość podkładu – 10 cm; 

Konsystencja – S3 wg. EN 12350 – 2.  

2.3.4. Podkład z zaprawy cementowej.  

Marka zaprawy – M 8, 
Grubość podkładu – 5,0 cm; 

2.3.5. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 
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- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 

- środki do konserwacji posadzek i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.3.6. Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania 

stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda 
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody 

zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań 
laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i 
okładzinowych z płytek 

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć)  
i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 

handlowy wyrobu), 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu  
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 

(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 

zakończenia robót pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych 
na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

- Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek 
materiałów nieznanego pochodzenia. 

- Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i 
okładzinowych 

Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm 
bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 

przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki 
powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie 

większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
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wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich,  

w których wcześniej  przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych  
i okładzinowych 

Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

- rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

4.1. Transport materiałów 

- Cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem; 

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
- pojemnikach stalowych; 

- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne” 

5.1. Wykonanie posadzek z płytek. 

5.1.1.  Wykonanie podkładów betonowych. 

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu, co najmniej 3 
dni po wykonaniu nie powinna być niższa niż 5 oC; 

- Mieszankę betonową należy układać między listwami kierunkowymi o wysokości 
równej grubości podkładu z zastosowaniem mechanicznego zagęszczania z 

równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni; 
- Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub 

pochyloną zgonie z ustalonym spadkiem. 
- Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 

miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. 
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- Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie 

powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 

- W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, 
np. przez przykrycie folią polietylenową. 

- Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy 
cementowej lub betonu. Powinny one dzielić powierzchnię na pola  

o powierzchni nie większej niż 36 m2, przy długości boku prostokąta nie większej niż 6 
m. Na wolnym powietrzu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5 m2 przy 

największej długości – 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym 
powinny być wykonane jako nacięcia o głębokości równej 1/3 ÷ 1/2 grubości 

podkładu. 
- Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach konstrukcji budynku oraz  

w miejscach, w których zachodzi konieczność wyeliminowania szkodliwego wpływu 
rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów. 

5.1.2. Wykonanie podkładu z zaprawy cementowej.  

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, 
co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna być niższa niż 5 oC; 

- Zaprawę cementową należy układać między listwami kierunkowymi o wysokości 
równej grubości podkładu z zastosowaniem mechanicznego zagęszczania  

z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni; 
- Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub 

pochyloną zgonie z ustalonym spadkiem. 
- Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 

miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. 
- Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie 

powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 

- Podkłady zbrojone należy wykonywać w dwóch warstwach – najpierw warstwę o 
grubości równej połowie grubości podkładu a po ułożeniu zbrojenia – uzupełnienie 

zaprawą cementową do pełnej grubości podkładu; 
- W świeżym podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny przeciw skurczowe. 

Rozstaw szczelin nie powinien przekraczać 6,0 m a w korytarzach 2÷2,5 – krotnej 
szerokości, jeśli w projekcie nie ustalono inaczej.  

- W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany  w stanie wilgotnym, 
np. przez przykrycie folią polietylenową. 

- Podkład cementowy powinien być zbrojony siatkami stalowymi wg. zaleceń 
Dokumentacji Projektowej i umieszczonymi w środku grubości podkładu. 

5.1.3. Wykonanie warstw wygładzających. 

- Zaprawę samopoziomującą należy wylewać na mocne, szorstkie, suche  

i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (tłuszcze, bitumy, pyły) podłoża: 
• Jastrych cementowy (wiek pow. 28 dni, wilgotność ≤ 4%); 

• Beton (wiek pow. 3 miesięcy, wilgotność ≤ 4%); 
• Podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤ 0,5%) – przeszlifowane mechanicznie i 

odkurzone; 
- Zabrudzenia, istniejące powłoki malarskie, resztki klejów i warstwy o niskiej 

wytrzymałości należy całkowicie usunąć (zaleca się użycie frezarek i śrutownic). 
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- Suche podłoże należy starannie odkurzyć, zagruntować i pozostawić do 

wyschnięcia. W razie potrzeby powtórzyć gruntowanie. 
- Do dokładnie odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypać zawartość 

opakowania i mieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem aż do 
uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Odczekać pięć minut  

i ręcznie zamieszać zaprawę. Gotową porcję w ciągu 20 minut należy wylać na 
podłoże i rozprowadzić długą stalową pacą lub listwą zgarniającą. Zaleca się 

używanie, co najmniej dwóch pojemników. 
- Powierzchnię świeżo wylanej posadzki należy przeciągnąć wałkiem kolczastym  

w celu uwolnienia pęcherzyków powietrza.  
- Pace należy wykonywać w suchych warunkach przy temperaturze powietrza  

i podłoża od +5 oC do +25 oC.  

5.1.4. Wykonanie posadzek z płytek podłogowych. 

- Do wykonania posadzek z płytek można przystąpić po zakończeniu robót 

budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz instalacyjnych wraz  
z próbami ciśnieniowymi instalacji. 

- W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek podłogowych 
temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5˚C. temperaturę tę należy 

zapewnić, na co najmniej kilka dnia przed rozpoczęciem robót oraz w czasie 
wiązania zaprawy klejowej.  

- Istniejące podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym  
- Warstwę zaprawy klejącej nanieść na podłoże za pomocą gładkiej pacy stalowej 

a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować (możliwie w jednym 
kierunku) używając pacy zębatej o uzębieniu 10 mm – dla płytek 30 x 30 cm. 

- Po rozprowadzeniu zaprawy należy przyłożyć płytkę i dokładnie docisnąć do 
podłoża. Zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była całkowita (pełne 

podsadzenie). 
- Posadzkę należy wykończyć cokolikiem z płytek gresowych. Wysokość cokolika 

zgodna z Dokumentacją Projektową.  
- Użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny można rozpocząć po stwardnieniu 

zaprawy, nie wcześniej jednak niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek.  
- Dylatacje i spoiny przyłączeniowe wypełnić trwale elastyczną jednoskładnikową 

masą na bazie silikonowo – kauczukowej. 
- Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o 

określonym spadku. Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między 
dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić więcej niż 5 mm na całej 

długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub 
ustalonego spadku nie powinny być większe niż ± 5 mm na całej długości lub 

szerokości posadzki. 

5.2. Wykonanie okładzin 

5.2.1. Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
- ściany betonowe, 

- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 
- płyty gipsowo kartonowe.  
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Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 

przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek 
środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny 

między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia 
nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub 

specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 

(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów 

drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 
W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 

(zgodnie z instrukcją producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 

wymagania: 
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 

powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 

mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie 
odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygnacji, 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na  
1 m.  

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących 
ułożonych na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem  

z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej  
niż M4. 

5.2.2. Układanie płytek (okładzin) 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, 

gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy 
rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki 

powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą 
niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca 

określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą 

lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości 
cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) 

kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 
stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a 

następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 

podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów  
i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek  

i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około  

1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy 
kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju  
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i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu  

w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, 

układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu  

i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości 
spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 

efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 

podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla 
uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy 

wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne 
płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe 

jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do 
ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania 

powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po 
związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 

klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
mokrym pędzlem (wodą). Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania 

(zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie 
wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. 

Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można 
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny.  

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 
należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór 

preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i 
stawianych im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 

6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH.  

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin z płytek, należy 
przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz 

kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 

6.1.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów  
w dzienniku budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 

towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej, 

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
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6.1.2. Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie  
w razie potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza 

elektrycznego, 
b) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę 

ścierania, 
c) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i 

dotyku, 
d) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu 

i próbę zwilżania, 
e) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

f) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
g) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej 
specyfikacji, a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika 

budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i 
okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. 

Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości 

kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań 

dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynności 
kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 
należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 

wzorcem płytek, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 

2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a 
badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 
spoin na całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz 

pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń  
z dokładnością do 1 mm, 
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- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 

młotkiem 
- (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie 

związania płytek z podkładem, 
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych  

i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość 
spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi niniejszym 
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

Inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1 m2 powierzchni 

wykonanych posadzek i okładzin z płytek oraz 1 m3 objętości betonów  
i zasypek. 

Powierzchnie posadzek i okładzin z płytek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji 
projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym.  

Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów  
i innych elementów większe od 0,25 m2. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a 

stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 

7.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 

 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem 

ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem 
robót posadzkowych i okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania 

wymienione w niniejszym opracowaniu. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami 
dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio dla posadzek i dla okładzin. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót 

posadzkowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 
negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. 
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa 

jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute 
i wykonane ponownie. 
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Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 

(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)  

i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek  
w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór 
ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 
wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać 
umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- projekt budowlany, 
- projekty wykonawcze, 

- dokumentację powykonawczą, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych 

materiałów i wyrobów, 
- protokoły odbioru podłoża, 

- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać 
je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny 

wizualnej. 
Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki 

badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne 
i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był 

negatywny posadzka lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją 
ponownie do odbioru, 
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- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika  

i trwałości posadzki lub okładziny, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie 
odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 

stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, 
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek  
z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.  Dokumentacja projektowa. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

10.2. Dokumenty związane. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I 
„Budownictwo Ogólne” 

- Zalecane normy: 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 

(BN). 

 
 
 
 
 
 
 
 


