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mineralne Badania. Ozllaczenie zawarto
06714/48 Knszywa mmerahe.Badania.OZllaczenie
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4.ZBROJENIE BETONU
4。

l Wstep

4.1.l Przedmiot SST
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=癬

器

期盟

4.1.2.Zakres StOsOWania SST
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4.1.3.ZakreS rob61 obj9tych SST
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4.1.4.Okre61enia podstawowe
OkreSleniapodane w ninieiszei ST Sa ZgOdne z Odpowiednimi nomami.
4.1.5.Ogolne wymagania dOtyczlCe r4Db6t
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2 Materialy

4.2.1.Stal zbroieniOWa
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wymaganiom podanym w PN‐ EN 10025:201
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w technologicznej pr6bie

p9kni96'
zginania powierzchnia pr6bek nie powinna wykaanvac

naderwaf i rozwarstrvief '
(3) Wady powierzchniowe:
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bez pqknige' p.ecJry1zV i naae11-f,
Powierzchnia walc6wki i pr9t6w powinna by6
pozostaloSci jamy usadoweJ'
ftu oo*iorct oi czolowej prgtow niedopuszczaln: s4
io'iarstwienia i pgknigcia widocme golym okiem'.
ti" j"t wtv,"arotne lustti i zawalcowania' wtr4cenia
;c'iecenia' zgorzelinv i chropowatosci sQ

\ffi;;;;;#*.t

i#"'ilr*i"^", **.v, *yp*i;d

walc6wki i pr9t6w gladkicfu

dopuszczalrvch odcMek dla
I,ffifi#:; tig w granicach
i prqtOw zrebrowanych o Srednicy nominalnej
- ie6li nie przekraczaia o,s mm aia'watcOwK
i; n ^rr;, 0,7 mm dla pr9t6w o wigkszych Srednicach'
(4) Odbi6r stali na budowie.
powinien
^
na podstawie atestu' w kt6ry
Odbi6r stali na budowie powinien by6 dokonany

k zdt dqs ht;q;* stali' Aies ren powinien zawier#:
#;ffiil
- mak wYtw6rcY,

- SrednicA nominaln+
- satunek stali,
- iumer wyrobu lub Partii,
- znak obr6bki ciePlnej.
po 2
dokonane na przyrvieszkach metalowych
Cechowanie wiqzek i krqg6w powinno by6
sztuki dla ka:zdej wiqzli czy
racianrriacv. '
-:: oowinien
by6 nastEpujqcy
-^--*-:-- L,,,4
partii
Wyglqd zewnqtrzny pr9t6w ffieniowych dostarczonej
rdzv' ttuszcz6w' farb lub
- na powierzchni p.et6*

kregu

.
,i";:;i;;ffi;;;t"v;otpuaajqp"j

powinnv sie miescii
paflstwolvych'
*
w emnicach oke6lonych dla-iariej'tt*y ttai "ormach
prostej wiekil'tnnv wvkaanvae odchvlenia od linii

TJ"Trffifr?tffiT?rzehoju

:'f#;;;;;;;;;-q;k

pop.rzeczn€g9 eret6w-1:lebrowania

"h;j'

szeeo niz 5 mm na 1 m dlugoSci Prqta'

Mala4mowanie stali zbrojeniowej '
zadaszeniem w przegrodach lub
Sal zbrojeniowa p"*i"* uv? *"i*v""wana-pod
gatunk6w'
stojakach z podzialem wg wymiar6w i
(5) Badanie stali na budowie.
z betonu nalezy przed
Dostarczon4 na budowe pariie stali do zbrojenia.konstrukcji
gdyl
wbudowaniim zbadac laboratoryjnie w przypadkq
- nie ma zaiwiadczenia jako5ci (atestu),
-

"*r*"[

tri *q,pri*"s"i

zewngtrznYch,
- stal pgka PrzY gigciu.

""

;;i;;'G6;""tupr6bek
4.3.

al,

i"i ilkciwosci

technicznych na podstawie oglg&in

do badan laboratoryjnvch podejmuje Inirynier'

SPrzgt

Roboty mogq byd wykonane rgcmie lub mechanicznie'
sprzqtu'
Roboty motuia wykonac przy uiryciu dowolnego typu

4.4.

TransPort

Srodkami transportu zeby
Stal zbrojeniowa powinna byC pruewo2ona odpowiednimi
*it + t *JV"f, oatsrtatcen' Lra' zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego'
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- sDrawdzeniu betoniarki,
t*t"afr"d6w do przewozu mieszanki betonowel'
""rr"*a*ri"
betonoweJ'
- Jo.*Grit pomp do podawania mieszanki
betonowe:'
mi91111ki
eh-do zaseszszartta
oeronu'
i obrObkr
- sorawdzeniu urz4dzerl do pielegnacji
;dbr3rowi' a ocena Poszczeg6lnvch
wszvstkie robotv ,jet" *
"i'G:';;;T
wpisem do Dziennika tsudowy'
i"tot p"i*i"iazanajest

H;;;;;;red,

illclt

"Lp6*

3.7.

Obmiar rob6t

3.7.1. Og6lne zasady obmiaru rob6t
w ST "Wymagania og6lne" '
Og6lne zasady obmiaru rob6t podano

3.7.2. Jednostkaobmiarowa
jest
Jednostk4 obmiarow4 rob6t betoniarskich

3.8.

I

m3

Odbi6r rob6t

w ST "Wymagania og6lne"'
Oe6lne zasady odbioru rob6t podano
nltotv oUiete niniejsz4 ST obejmujq:
zakryctu'
- oaUi6. roUot zanikaj4cych i ulegajqcych
- odbi6r ostatecznY,

,;;d"i";-;;dr;ipodanvmiwSr,,wvmaganiaog6lne"'

3.9.

PodstawaPlatno5ci

Og6lne ustalenia dotyczqce podstawy

latnoici

podano w ST

"Wymagania

og6lne"

3.10. PrzePisY w,iqzar,e
3.10.1. NormY:

PN.EN2o6-2003.BetonCzgS6l.Wymaganiaiwla5ciwo6ci,produkcjaizgodnosdPNprodukcja i zgodno{6ENV 206-1:2002 Beton. Czg.{6 I : Wymagania, wlasciwosci,
zgodnoSci dotycz4ce
i
PN-EN 197-1:2002 Cemeni. Czgs( l: Stlad, wymagania @eria
cement6w Po'urczechnego uZYtku.
PN-EN 197-2:2002 Cement. C45t'2l. Ocena zgocmoscr'
pN_EN 196_3:leeO Ufetoif UJania cemeritu. Oanaczenre czasrt wilzaniz statoSct
betonu'
objgto$ci. PN-86/B-06712 Kruszyrva mineralne do
budowlanych' PN-8J1112J996
zapraw
do
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne' Piaski

i

Krrt;;; t;*"

qo nayierzctrni drogowych' PN?18-9921#34
Kruszywa mineralne.
alkaicznej. PN-78iB-06714/15
Kruszywa mineralne. sad;a. oznaczerlre reaktywnosci
Kruszywa mineralne. Badania. On:rrczenie skladu ziamowego'
kruszvw' C2456 l: Onaczenre
PN-EN 933-1:2000 B"dJ-;";;;ttycmvch wla(ciworici
skladu ziamowego. Metoda przesiewu'
pN_7glB_06714/16 Icuszyia mineralne. Badania. oznaczenie ksztaltu ziaren.
*lu'6ti*o6ci lrusarw Cz4i6 4: omaczenie
PN-EN 933-4:2001
ksztaltu ziaren'

B.d#;-;;;;ttv"^y"h
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4.5.

WYkonanie rob6t

4.5.1. WYkonYwanie zbrojenia

3ffi1'i#HffiyJ|cT',#iem

oczv sci6 z zetdrv'
do zbrojenia konstrukcji nalezry

'ffi "I*ffi:xlli?},T|}l*ffi'-'?'

;"il;;c;

Iub rarbq orejnq nareiry oparaf
:liYa)
usunigcia zaniecz'tszszph'
zmian we
metodami nie powodujqpymi

('**v'.

np. lampami lutowuczymr azl;
czvszczenie prqto,n po*"*o iie-iotoov*"*t

;ffiffi ;-d.;h't"t'lt^v"t"t"tianip6zniejszejichkorozir'
i.ffiB:ffi""#:r;ffi;rkonania wkladek zbrojeniowych
ffi :1,ffi
:::,ry;":.nl*':f

;fi ffi

',#"fi:i##',Uffi:';il'ffi
prstow nalezv wi*" *'f lliffi

powinny by6 wvprostov@ne'

-*gry,,[$XTa3#y.:#fu:t::::.

;;ilJio'mvrN-n-0r264:2002skzv2owania

Jpi*trlCri't'v6

specjalnvmi zaciskami'

4.5.2. Montai zbroienia'
i odbiorze deskowaf'
Zbroienie naleZy uklada6 po sprawdzeniu
a"trto*ue pomost6w transportowych'
podwieszad i
Nie nale2ry-o"yt
i montazowvch'
w
ooaar.n
byd-dokonvrvanY bezpo6rednio
"Ot"z1ch
po;eoynffi;G;Y
z
przed
Montaz zbrojenia
aeskowaniu zieca iig wvkonywac
zbroleiiJit'1'Ji*a'ii"
Montaz
deskowaniu.

*""X;;fJ';b*tniu

qt*t:n
*

;'Jl#fiffi '#ffi
"?;fr:il;***"lrg'1*l.Tl**:i';*"#apretow
o
ozraczonego w projekcie' Dla zachoy.qu YT:11-"1-::::'i,;;"; sztucmych
.sztucmvch o
p"Atluat"-i t"tono*yti lub z tworzyw

deskowaniu zbroj*i" p"api"i"e
grubo6ci r6wnej grubo6ci otulernia'

4.6.

Kontrola jako6ci

z projektem oraz
polega na sprawdzeniu zgodno5ci
Kontrola jako6ci wykonania zbrojenia
z podanYmi wYzej wYmaganiami '
przed betonowaniem'
Zb,rojenie podlega odbiorowi

4.7.

Obmiar rob6t

l,ffi*"
f*Tffi ;}T'tr#iill
p'et6* p"l;;l;;i;v"t

sie

lqpm4 dtugosd

(t) znontowanego zbrojenia, tj.
leoTelycz,4-1r^os6
po'oo2o'4'pt'"zichcigzlrjednostkowv
*a'it

Vmb.
Nie dolicza siE stali uzytej nazaklady.p'?

ani
ls"f1l^ql.9t6w' przekladek monta2owych

"*:'-m ffi"ffid*ffi T
:iffi
#gxr*#'lr*-r'-t*-i
projekcie.

4.E. Odbi6r rob6t
Wszystkie robotv objqte podlegaj4 -t"d9-T,:9111T.rob6t
o.- oaLioru koricowego - wg opisu jak nEeJ:

-r,t-i"iu

zanikaj4cvch

i

ulegaj4cvch
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i utegaiqcych zakryciu
4.8.1. Ortbi6r rob6t zanikai4cych
wg ST- ,,WYnagania og6lne"'
4.8.2. Odbi6r kofcowy

wg - ,,Wymagania og6lne"'
4.8.3. Oilbi6r zbroienia

by6 dokonany przez
do betonowania powinien
przyst4pieniem
przed
odbi6r zbrojenia
ooiot po*l"ien polega6 na sprawdzemu
d;##;;J;*y'
d"
wpisanv
tnzvniera oraz

l;Jii"uir",u,r:"',t"{'v'.,"ffiffi

;-mffi"l[?f iffi}";T:H#','#;
i'oiogos"i zaiotwierr

Hjffiij,t''ffffi LllillilLffi ffiil*';rd
ffi;ffi;"tui
4.g.

pret6w

dobrego otulenia prqt6w betonem'

Podstawa Platno5ci

og61ne"
w ST
podstawy platro6ci podano
"Wymagania
Og6lne ustalenia dotyczqce

4.10. PrzePisY zttti4zar,e
.

iN:f.ffi

,-Jgii'r' ffl*#$:i:lffJ)"*etowe

i spre,one' Projektowanie'

5. RobotY w ciesielskie
5.1. WstgP
5.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej

SpecyfrkacjiTech+Tn?:?-rycda

;;:'J,,kd;-t;k"reni'owl.1

5.t.2.

dotycz4ce

zmod*nzasiq

na polwvspie Potrzvmtecn

Zakres stosowania ST

jako

jest stosowana
Snecvfikacia Technicma (ST)
{'vmienionvch w p'l' 1'
i
;ffi

',iffifi

;#;fii[[i

5.1.3. Zakres rob6t objqtYch ST
w ramach prac b,rao*runy"r foewiduje

siE

przetargowy

i kontraktowy

wykonanie nastgpujqcych rob6t ciesielskich:

- wykonanii konstrukcji drewnianych
jakie wyst9puj
- wszystkie i*e ni" *yroi.nioilfiz"j roboty ciesielskie

4pr4 realizzcii

nHi?rri"*r,ricme stanowiqce podstavre ao wr.tonania-tr-1!:11153^f*t"*i""
* p-j"t i" Uoao*f*y- nu ry,*k*h tectrricznych oraz w opisie technicznym'
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5.1.4. Okre'ilenia Podstawowe
okrestenia podstawowe
w
defrnicjami PodanYmr

otlpowiednimi

no,.a*'

1

h1P;ffir#TrffiS*'
sr

dotyczlce rob6t
5.1.5. Og6lne warunki
podano w ST "Wymagania
dotyczqce rob6t
og6lne
Wymagania

5.2.

polskimi

og6lne"'

MateriatY

5.2.1. Og6lne

material6w
vrym€anh dotycztce

.t, fttm-,uaffi,r:H'i:;'*:mx;"'mj.*ry,gixillmmlitffimliliwg1ffi i
Przez Producel

"iaanvmi
hoturnentacie dotYcT4cq
*rrii-r" P;rY6 dachowYch'
5.2.2. Rotlzaie

material6w

5.2.2.1. I)rewno

bgda kawgdziaki
wie-z!1-lachowej budynku
wykonania
do
zastosowanym
Materialem
Nit *or'o tt*wac innego asortymentu
sosnowe wvkon*",
maksymalnie 23
dachowej ysu rnite wilgotnoSd
wig2by
konstrukcji
Elementy
drewna.
konffrkcje mi--alo widoczre zepsute i
70. Niedopuszcran" ;"st*ail]
igilli*'. migkkq rakowatoS6'
p"a*i.i"",

*litilu;l^#iil^''il'

atl*'" * ilw

.r.t*i+

sinime,'ririrr]

smolowe sEki,

zagrzybiente*.rp9f.oi9.i"-.,o'o'""i-piorunowe'Drewnomusiby6zabezpiecznne
Srodkiem grzybo-, ogmo-, i owadob6jczym'

5.2.2.2.l,qczniH'
Do l4czenia element6w konstrukcji drewnianych nalezy zastosowad l4czniki metalowe
takie jak gwoZdzie, sworznie, wkrgty i Sruby stalowe.

Sprzgt
5.3.1. Wymagania og6lne dotycz4ce

spzgfu

.i

Wymagania og6lne dotycz4ce sprzgtu podano w ST D.00.00.00
"Wymagania og6lne,,.

53.2. Spzgt

do wykonania prac

Rodzaje

fpfeJu ulrwanego do rob6t ciesielskich pozostawia sig do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru budowlanego lrkf."fri,i.t ,O.r*,

*i.*r'i'rU

■rloni‖

焉
鰯
閂
Ⅶ
酬 霊謡鵬 躍

lMM

rob ・

5.4.

TranSPOrt

5.4。 1.

Og61ne unttnagan13 dOty

og61ne…

aganla dOtycZ゛

5.4.2.TranSportlna卸

aFe transpOrtu

C transportu podanO W STバ

的

magama Og61ne.

置 16W

Wykonanie rOb6t

5。 5。

5.5。

1.Og61ne zaS3dy nvkOnywania rob6t

O"lne Zasady wkOnyWamarOb

pOdano W ST‖ Wymagania og6he.

5.52. WykOnant prac
5.5.2.1.PttgOtOwanie element6w konstrukwinych

nw9dziaki po prwietteniu mメ
skladOwane na

mych pOdkladach 、

budOwy przedお h Ob

疇 p赫 my

艦 篤棚 謂 ;躊臨 留rl
獣
5.5。

2.2.Dopu脇 吻 Ine odchylki w dOkhd■
06ci wykonania rob6t ciesidsuch

●FEOPrJ
5.523. Badanismaterial6w
Badaniem objgte bgd4 cechy techniczne zastosowanego
drewna konstrukcyjnego, takie jak:
- ggsto5i pozomq
- wilgotro56,
- wyhzymalo$6 na zginanie, rozci4ganie i
Sciskanie,
- twardo3i.
Pr6bki do badan powinny by6 pobrane z material6w
losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny by6
pomoc4 tradycyjnych meiod badawczyctr w
otecnosci
.zz

inspektora naazaru inwestorskiego. wvirik
i",iJ nie po*inny by6 inne ni2 dane
dostarczone przez producenta tu."i"y. oa"ny""i"
.iiary fmi danymi dyskwalifrkuia

badany material do u2ycia.

5.5.2.4. Drobne naprawy

wszystkie uszko&enia wvkonanych elementow niezaleinie
od tego czy s4 eksponowane,
czy
bye naprawiane rg"dri. r;;;;;;niejszego
polvrnn{
dziatru. przed
le,
przystapiTiern
do napraw wykonawca jest zobowi qr*ry ,oyikon-@oza
okreilonymi
wyi4tkamr) zgodg inspektora nadzoru inwestor*iejo co
do sposobu wykonywania
naprawy. Powierzchnia usrryd:et lub caly wadli{
element musi byd usunig i.W*a
ro_zpoczgciem napraw i zam6wieniem material6w
naleZy okreSli6 technike naprawv.
Wykonawca powinien j4 przedstawiC i przekonsulro;;
;h#;;;;;;H;"r'

inwestorskiego.

5.6. Kontrolajako5cirob6t
5.6.1. Og6lne zasady kontroli jakoSci rob6t
Og6lne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST ,,Wymagania
og6lne,,.

5.6.2. Kontrolaprawidlowofciwykonaniarob6t
Kontrola jakoSci rob6t polega na sprawdzeniu:
- Jakoici zastosowanego drewna,
- Jako6ci stopnia impregnacji drewna
- Jako3ci pol4czef drewnianych element6w konstrukcji,
- Wymiar6w zastosowanych przekroj6w
drewn4
- Dokladno6ci montaZu poszczeg6lnych elementow
konstrukcji.
\{ szgsis kent'oli szczeg6lna uwaga b Eazie zmacana nasprawOzenie zgodno5ci
prowadzenia rob6t ciesielskich z projeitem
organizacji .o6ot i prrepisaili nto-

5.7.

Obmiar rob6t

5.7.1. Ogdbe zasady obmiaru rob6t
Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST "Wymagania
og6lne,,.

5.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe rob6t okreslone sq w kartach fomrularzy
wyceny. podstaw4 przyjgcia
.i"dno.tki obmiarowej jest fomrularz wycen
Jednostkami obmiarowyni s4 I m3 wbudowanego drewna
konstukcyjnego

●F10FrJ
5.8.

Odbi6r rob6t

Og6he zasady odbiOru rOb6t podano w ST‖ Wymagania o"lne".
Roboty obiOte nini可 判 sT Obamuia:
‐odbi6r Юb&zanikai"ych i ulegaittyCh Zanciu,
‐odbi6r ostateczny,

zgodnie z zasadami podanwi w sT,,N、 agania og61ne".
5。 9。

Podstawa platn06ci

Og61ne ustalenia dotycztte podstawy platno
5。

10。

ipodano w ST,,Wnagania og6he''

Przepisy zwiazane

‐PN‐ 61/D‐ 95007‑Drewno tanczle iglaste,
‐PN‐ 57/D‐ 01001‑Drewno iglaste,
‐PN‐ 57/D‐ 96000‑Tarcica lglasta,
―PN‐ EN 408:1998‑Konstrukcie dreⅥ dane.Drewno konstcyine lite i kleione,
‐PN‐ EN 388:1999‑Drewno kOnsacyine.Klasy̲a10̀Cl,
‐PN‐IS0 3443‐ 8‐ ToleraacJe w budowluch宙 e.

hne dokumenty linstrukcie

̲wani techniczne wykOnania 1 0dbiOm Юb

budowlanych tOm l c466 H Warszawa

Arkady 1990.

6. Roboty malarskie
6。

1.1.WstOp

6.1.1.PrzedmiOt sT
Przedmiotem ninieiszei Specyflkacii TeChnicznei望

bazy edncyin。 ̲szkoleniOweJ na p6Msple PO― ―
ieCh

agania dotyctte Z modenuzacJl

6.1.2. Zakres stOsowania ST

SpeCガ kacia Techniczna 6D jett StOSowana jako donent przetargowy i kontraktowy
przy zlecanlu i realizacil

Юb6t wymienionych wp.1.1.

6.1.3.Zakres rob61 oЦ 9tyCh ST
Ustalenia zawarte w inieiszeJ Specrkacii obeimuJl wszystkie czン ■
mo6ci umo21i宙 aitte i

maiTe na celu wykonanie roba malarskich z farb malarskich fabrycznie pOgOtOwanych.
NinieiSZa specyflkacia te山 面c7nЯ obeimuie Wykonaluc:
―Powlok malarskich elemm w dremianych przy zastosowamu lakieru

● EOFrJ
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6.1.4. Okre5lenia podstawowe

・
一

okr-eslenia. podstawowe s4 zgodne

︶
．

z obowi4zui4cymi, odpowiednimi polskimi normami
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogblne;'.-

6.1.5. Og6lne warunki dotyczlce rob6t
Wymagania og6lne dotycz4ce rob6t podano w ST "Wymagania og6lne".

6.2.

Materiaty

6.2.1. Og6lne vrymagania dotyczqce material6w

Materialy stosor ane do wykonywania pokryd dachowych powinny mie6:
{frofltf Jeghniczne lub byi produkowane zgodnie zolnwqnj4cymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnodci z Aprobat4 Tectrniczn4 tut z iN
- Certyfikat na znak bezpieczeristw4
- certyfikat zgodnosci ze zfnrmouznwanq norm4 europejsk4 wprowadzon4 do zbioru
norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosci do stosowania
-zgodny
Spos6b transportu skladowania powinien by6
z warunkami wymaganiami
podanymi przez producenta._ wykonawca obowiqziny jest posiada6 oa
uuio*iE p.ta
dokumentacig dotyczlc4 skladowanych na bualwii mateial6w po"^*ro,,y"i
7o
wykonania poky6 dachowych.

i

i

6.2.2. Rodzaje material6w

Lakier. do dre1n1 np. IINIEPAL
- DREW przaznaczorry jest do ogniochronnego
zabezpiecznria-i dekoracyjnego wykorlczenia powierzchni ilement6w uirao*r*y.t",
fleyna oraz sklejki, stosowanych wewn4trz i na zewn4frz obiekt6w. wyroby pokryte
najmniej 200glm2 mo2na sklasyfikowac w zakresie stopnia palndci
1tr"1_"p^l^r_lg6:i -co
(wg PN-02874:1996):
- elementy z drewna o grubo5ci co najmniej 20 mm jako niezapalne,
- elem.enty z drewna o gruboSci w zakresie 9 mm do 2b mm
truano zaparne,
-^:9"jry o grubo6ci co najnrlej 9 mm - jako trudn o zapalna.-lato
okladzina dcienna z drewna o grubosci co najmniej i0 mm i ggstosci co najmniei 450
kglm3 pomalowana lakierem w-ilosci co najmniej booe/^i; iZiu"
nierozprzestzeniaj4c4 ognia (wg pN-90/B-02667 I Azl:21dl\.

*r*yit"*#:rt"

6。 3.

Sptzgt

6.3.1. Wymagania og6lne dotyczQce spruttu
Wymagania og6lne dotycz4ce sprzgtu podano w ST D.00.00.00
"Wymagania og6lne".

6.3.2. Sprzgt do wykonania prac

RoBj:

sprzgtu uzywanego do rob6t pozostawia sig do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek ,prrgt,-*ryny tut
narzgdzra nie gwarantui4ce zachowania wymagaf jakosciowych robot i przepis6w'BIoz
zostanq przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do

rob6t.

i

● EOprJ
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6.4.

Transport

¨
︶

6.4.1. Og6lne rymagania dotycz4ce trunsportu
Og6lne wymagania dotyczqce hansportu podano
w ST ,,Wynagania og6lne.

6.4.2. Transportmaterial6w
do wykonania element6w wcho dz4cychw
Y^.-r:tr"."*TllV.niezbettng
sklad Ech rob6t
moina przewozi6 dowolnvmi. droalu-i
r*rportu
nadzoru inwesrorskiego. z.Ird*"k, -

;;6ffiil'ffi;,:il:i;
;;;;'i*.raia*"t' -ul".i?i#'""Jr"zy
pzeprowaAzif 4odnie z przepisami
SIOZ pr;pisami
i

6.5.

o ruchu drogowym.

Wykonanie rob6t

6.5.1. Og6lne zasady rykonywania rob6t
Og6lne zasady wykonywania rob6t podano
w ST ,,Wymagania og6lne.

6.5.2. Wykonanie prac
.

6.5.2.1. Przyst4pienie do rob6t
Przed prryst4pieniem do wvkonywania
powlok mararskich pokryrvczych n are.y z*oirczyc,
roboty budowrane stanu surowego. powierzchnie
u"to-no*" powinny byt oczyszczone z
wystaiqcych

grudek
metalowe, kt6rych

zwiq;rcg;U.t*u.oo, tfo.tyJl'f".

t*^

elementy
i
nie mozna usunai p"*t
iiJzaberpieczo^i;;#;i;".
v
-oa*uscie
Elementy drewniane nalezy oczyscie,
'i odpyli6, u *rr.rti" ori"iay
zxz:pachlowaf. W przrypadku. slwiiazery
t"rjoanos"i .ilaoly-r ro_";._tj*.

Wystaiece

ndezy okresli. zakres prac, rodz,aje mxeid,6*
rp"."ov usunigcia tych niezgodnosci.
Naslgpnie. pzeprowadzi(, po_nown4 kontorE poaroi"rz
wyniki odnotowa6 w formie
protokofu kontroli i wpisu do Dziennika
Budorvy

l

6.5.5.2. Przygotowanie podloia
Roboty malarskie nie powinny by6 prowadzone
:
- podgzas opad6w atnosferyc_znych (w przypadku

ro b6t na zewn4frzbudynku)
doda&owym
zastrzezeniem,
l 0.C,
nasQpowal spadek temperatury poni2ej
"bt; ;tQgu doby nie
-.w temperaturze powyZej 25oC, z dodatko wym zastzezenrem, aby temperatua podlo,a
ntZ2}"C
w miejscach bardzo naslonecznionych;.
T,"
.(np.
w przypadku wyst4pienia
opad6w w trakcie prowrdzenia ,ouot malarskich swielo
pomalowane, nie wyschnigte powierzchnie nalezy
oslonie.
Prace malarskie - zabezpieczettra antykgrozy. jry
na podlo2ach stalowych prowadzi t nalezy
przy wilgotro6ci wzglgdnej powietrza nie wi[t.r".|
niz m7".
Podloia drewniane przemaczone do powlok malarskich lakierem
powinny

-

w temperafirze ponizej +5"C,

93 ry:.-

oczy szrcznne, odhtsz*zone przeszlifowane.

byi

Powierzchnia ptzeznacmr' do gruntowania powinna
by6 czysta i dobrze odtfuszczona

oraz

sucha.

I

Nigdy
zawieraj4cych wodE na surowe drewno,
T9 naleiry v:ywad wo{V \b produkt6w
-gdy2
sz3.3'6fnie qatunk6w tropikalnych,
mo*e ona ;&wnie sutstancje ;*rr; ;
wl6knach tych gatunk6w drewna

●
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i"X#"ffn#"ilffi t4", powierzchni przed matowaniem jest bardzo istotne, gdy2
i"*"o;i;*r;:;i,"*3ffni:?Lr"#f,%*fl
Generalnie surowe podlora.:r.rd;;y;*i;'#.rv ffi ,im:*f ,ml#;
na sucho, aby unikn46
p"i,r!-"t-" Jii'"#. ..lIo*ua
cerem zapewnieniu a*igo,.*a":
1;;^^"oI#"",I"-;
ffi:",1-::?1,ru,ur,*";ffi

przenikania wilgoci do oodloza.

,,;ffi

ffi:flHffi
l) Profite nie matowane _

ii{ii;#; o'jpyror", oe1rj1ol9 i pozbawione rdzy.
oiit sani,*Jffiromry tSO g50l_l; 1996.
Ld,;#'j*ra z farb przeciwkorozyjnych
podanych w Aprobacie _ra;;r;
r""hi"_.jf*Cr;;ltc*iuu..ny
.u.h",
Stopieri oczyszczania oowinien
f^*t_r,
wyn
oczysz*znn4 powierzchnig

zabe4iecznnta

Sytolgajneeo powinna wynosie rniri#rrn Zb-,rir.

ffi;"#ffi:Tff ;+rcm:**ll.gg*^rpzedniozasrunrowanych
jestzgodnyzpoaru-"iuinipoi"ii,r.",*j,i;';;;;#trffiHf,:ffi*H#Htrn
zastosowany grunt odoowiada
:"ar" it ,.afu"aori itykorozyjnych wyrnienionym w

*;tffi;Tffifl:,j::iff;,";if,ff;,?Hfi1rut;lffXf
ff"l , i"wc";ffi;";^My- nodkradu-o.* aolo*e

."ri*","u"2pffi #

*,f *n#i]3

przyczepnosci farbv do
oodlozl'sp."*aL,ii.-piryJrlpnosci farby
do podloza mo2na
wykona6 p*y pomocy r"",iESii*i
parnika
Kazdorazowo w
tych przypadkach, jak r6wniez w przypadku
tonstrulc;i ocynkowanej, zalecany jest
kontakt z producentem farbv badZ
r:"g"i,".^a'rlil.ii#, w polsce.
3) Podklady przeciwkoro'zylne
moze zostai naniesiona na
przygotowane uprzednio oodlo2e,
o"q' pA;i- walka Iub metod4 natysku
otrzlmania grubo5ci warstrary suchej
do
&. OO irri, *idpowiada zuzyciu ok. 150 slmz.
opr6cz tego warstwQ p"au,ia"*ii"z*
*r["#"r"i]"r"r,

r*i;.;rt;;;'iomocy

f i;#;fi;;;;';;
pr
^

farb antykorofrny.h-iuk,
epoksydow4 ftalowa miniowa 60
%, chlorokauczufowa przeciwrdzewna czerwona
tlenkowa i styrenowa z zact
*"i_ri?*lii["frlak
wyzej.

"**i",n

6.5.53. Wykonanie poszczeg6lnych powlok
Lakier do drewna
Lakier naleZy nanosid w teTpqatur.ze powyzej
+5 oC. przed rozpoczgciem wlajciwvch
prac zaleca sie wykonanie offi{
ri"*i.*i.J kuri
aplikacji (wvdajnos6, roaewnose,
iinlj. r"-pou*u lakieru powinna
wynosii ok. 23 oc z uwagj na.optymalna
lepkosi w t";'t"-p"*trro. Lakier nanosii
na
ptaszczyz*y pionowe trzvkrotnie,
dwu
lub
rzykrorrie.
pojedynczej mokrei warstwy
p,i*ir*'p.J"f,JiJ 200 pm. ostatecz.na Grubosi
gubos.
powloki powinna wynosie min.. l so 'pm
."
naniesieniu ok. 0,35vm2.
"ai"*#G"znemu
grgti -igdzy kolejnyrni
od ternperatury i wilgorro.ci
-o.fyn
otoczenia.
W t€mperaturze *?r.rc+tg"*r:*'r-",urJo,Trv
i,ry]r"F"S"i *rgfear"i;t. OSZif.rge,ir"**i*"t
nakladad tego samego dnia po g
sgdzinictr, to".ii-*'ariJ nastgpnym. w przypadkr gdy
rstotra jest wysoka estewka *ytoriczenia
arewna;;te wykona6 pierwsze naniesienie
*.*.,1,
a.po wyqchnigciu przeszlifowac materiiem
:^.,*A usunigcia
Sciemym
gadacji 440
celem
wlosk6w. Bezposrednio p"
narezy dokladnie oczysci'
narzgdzia natryskowe lub pgdzel ksyl*"Li*

I

-4 r.|"i.*

;;6rJ"#;;;#;;;#u*

* a*ory^i p;ri;;;

,i"

;";;;;;"prac
*ii.--'""

o
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6.7. Obniar rob6t
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6■ 1. Og61ne zasady obmね

ru rOb6t

O"he zasady obmiaru rOb6tpOdanO wぶ
r"wν ttgma og6he".

6■ 2. Jed■ Ost■
a ObmiartDwa

WyCeny・
議

6.8.

II∬

odbi6r rOb6t
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odanymi w sT,,wぃ

6.9.

POdStawa吻

Podstawa plat.。
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