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Inne dokumenty iinstruktte
‐Wankitechniczne wykonania i odbioru rOba budOwlanych tom l c4s6 H Warszawa
Arkady 1990.
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8.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicmej sq wym.agania dotycz4ce z rozbtdowq
nadbudowq budynku o$odka edukacji ekologicznej

i

E.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfrkacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument pruetargowy
przy zlecmiu i rcalizacji rob6t wymienionych w p.1.1 .

i

kontraktowy

8.13. Zakres rob6t objgtych

ST
W ramach prac budowlanych przewiduje sig wykonanie nasQpuj4cych rob6t ciesielskich:
- wykonanie konstrukcji zadaszonego tarasu
- przedfuZenie istniejqcej wigZby dachowej,
- vrszystkie inne nie wymienione wyiej roboty ciesielskie jakie wystgpuj 4 ptzy rcalizacji
umowy.
Rozwiqzania techniczne stanowiqce podstawg do wykonania tych rob6t s4 przedstawione
w projekcie budowlanym iia rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym.

8.1.4. Okre5lenia podstawowe
Okre5lenia podstawowe s4 zgodne z obowiguj4cymi, odpowiednimi polskimi normami
defrnicjami podanymi w ST "Wymagania og6lne".

i

8.1.5. Og6lne warunki dotyczqce rob6t
Wymagania og6lne dotyczqce rob6t podano w ST "Wymagania og6lne".

8.2. Materialy
8.2.1. Og6lne wymagania dotyczlce material6w

Materialy stosowane do wykonywania pokryd dachowych powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by6 produkowane zgodnie z obowiqzuj4cymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno3ci z Aprobatq Techniczn4 lub z PN,
- Cerbdrkat na zrak bezpieczenstw4
- Certyfrkat zgodno5ci ze zharmoniznwanq normq europejsk4 wprowadzon4 do zbioru
norm polskich,
- na opakowaniach powinien zrajdowa6 sig termin przydatno5ci do stosowania.

………
……
…J
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i

i

Spos6b transportu skladowania powinien byd zgodny z warunkami wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiqzany jest posiadac na budowie peln4
dokumentacjg dotyczqs4 skladowanych na budowie makrial6w przearaszonych do
wykonania pokry6 dachowych.
8.2.2. Rodzaje material6w
8.2.2.1. Drewno

Materialem zastosowanym do wykonania wigZby dachowej budynku b9d4 krawgdziaki
sosnowe wykonane z tarcicy obrzynanej klasy II. Nie wolno stosowad innego asortymentu
drewna. Elementy konstrukcji wigZby dachowej mog4 mied wilgotro66 maksymalnie 23
0/o. Niedopuszczalne jest aby drewno na
w/w konstrukcje mialo widoczne zepsute i
smolowe sgki, sinizng, rdzenie podw6jne, czerwief, zgrr.ling migkk4 rakowatoSd,
zagrzybiene oraz pgknigcia mrozowe i piorunowe. Drewno musi by6 zabezpieczone
Srodkiem grzybo-, ogno-, i owadob6jczym.

8.2.2.2.Lqcznikr
Do lqczenia element6w konstrukcji drewnianych nale2y zastosowad l4cmiki metalowe
takie jak gwoZdzie, sworznie, wkryty i Sruby stalowe.

E.3.

Sprzgt

8.3.1. Wymagania og6lne dotyczQce sprzetu
Wymagania og6lne dotyczqce sprzgtu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne".

8.3.2. Spzgt do wykonania prac
Rodzaje sprzgtu uzywanego do rob6t ciesielskich pozostawia sig do uznania wykonawcy,

po uzgodnieniu z inspektorem nadmru budowlanego. Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub
narz&dzia nie gwarantujqce zachowania wymagaf jakoSciowych rob6t i przepis6w BIOZ
zostari1 przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
rob6t.

8.4.

Transport

8.4.1. Og6lne wymagania dotyczqce trrnsportu
Og6lne wymagania dotyczqce transportu podano w ST "Wymagania og6lne.

8.4.2. Transportmaterial6w
Wszystkie materialy niezbgdne do wykonania elementow wchodz4cych w sklad rob6t
ciesielskich moina pvawozid dowolnymi Srodkami tansportu zazkceptowanymi prznz
inspektora nadzaru inwestorskiego. Zaladunelg transport i rozladunek material6w nale2y
przeprowadzif zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

8.5.

Wykonanie rob6t

8.5.1. Og6lne zasady wykonywania rob6t
Og6lne zasady wykonywania roMt podano w ST "Wymagania og6lne.

̲」
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E.5.2. Wykonanie prac
8.5.2.1. Przygotowanie element6w konstrukcyjnych

Krawgdziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obr6bk4 powinny by6
skladowane na r6wnych podkladach w prostopadloSciennych pryzmach, tak aby
poszczeg6lne jej elementy nie stykaty sig ze sob4. Czola posz,czeg6lnych krawgdziak6w
powinny by6 zabezpiecznne poqez ich obicie desecz.kami w celu zapobie2enia ich
spgkania. Iftawgdziaki przed ich zamontowaniem powinny by6 zabezpieczone Srodkiem
impregnacyjnym ,,Fobos 4", poqez 30 minutow4 k4piel najlepiej pod cidnieniem w
autoklawach.. Widoczne elementy konstrukcji dacht i zaAaszena schod6w zewngtznych
muszq by6 pnestrugane. Podczas obr6bki element6w konstrukcji czynno6ci element6w
powtarzaj4cych sig wielokrotni e rrrleiry wykonywac grupowo (np.: Scigcia koric6w,
nawiercanie otworow itp.). Po obr6bce wszystkich element6w nale2y wykonad pr6bny
monta2 elbment6w w potrzebne z.estary konstrukcyjne. Nastgpnie naleiry przeprowadzil
zrrakowanie, kt6re ma na celu okreSlenie miejsca zestawu w calej konstrukcji. Monta2
poszczeg6lnych element6w konstnrkcyjnych prowadirb z u2yciem odpowiedniego sprzgtu
(wg. uaania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego).
8.5,2.2. Dopuszczalne odchylki w dokladnoSci wykonania rob6t ciesielskich

Roboty ciesielskie musz4 by6 wykonane zgodnie z okre6lonymi powy2ej wymaganiami dla
prac ciesielskich. Niedotrz5ananie powyZszych wymagan bgdzie podstaw4 do odmowy
przyjgcia prac ciesielskich. Odrzucone elementy r6sg64 nafrawione lub wymienione na
koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie napralvy lub wymiana element6w podlegajq
powyzszym warunkom
musz4 by6 zaakceptowale ptzRz inspektora nadzoru
inwestorskiego.

i

8.5.2.3. Badania

material6w

ri

Badaniem objgte bgd4 cechy techniczne zastosori'anego drewna konstrukcyjnego, takie jak:
- ggstoSi pozomq
- wilgofiro66,
- wytrzymalo6d na zginanie, rozci4ganie i Sciskanie,
- twardoS6.
Pr6bki do badan powinny byd pobrane z material6w losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny byd za pomocg hadycyjnych metod badawczych w obecno6ci
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki badaf nie powinny byi inne niz dane
dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia migdzy tymi danymi dyskwalifikuj4
badany material do u2ycia.
8.5.2.4. Drobne naprewy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych element6w niezale2nie od tego czy s4 eksponowane,
czy nie, powinny byd naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziafu. Przed
przyst4pieniem do napraw wykonawca jest zobowiqzany uzyskac (poza okredlonymi
wyjqtkami) zgodg inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania
naprawy. Powierzchnia uszkodzerl lub caly wadliwy element musi by6 usunigty. Przed
rozpoczqciem napraw i zam6wieniem material6w nalezy okreSli6 technikg naprawy.
Wykonawca powinien j4 przedstawi6 i przekonsultowac z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.
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8.6. Kontrolajako5cirob6t
8.6.1. Og6lne zasady kontroli jakoSci rob6t
Og61ne zasady kontroli jako6ci rob6t podano

w ST "Wymagania og6lne".

8.6.2. Kontrola prawidlowoSci wykonania rob6t
Kontrola jako6ci rob6t polega na sprawdzeniu:
- Jako6ci zastosowanego drewna,
- JakoSci stopnia impregnacji drewn4
- JakoSci pol4czeri drewnianych elementow konstukcji,
- Wymiar6w zastosowanych przekroj6w drewna,
- Dokladno6ci mont€rzu poszczeg6lnych element6w konstrukcji.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bgdzie zwracanana sprawdzenie zgodnodci
prowadzenia rob6t ciesielskich z projektem organi z.acji rob6t i przepisami BIOZ

8.7.

Obmiar rob6t

8.7.1. Og6lne zasady obmiaru rob6t
{'

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

8.7.2. Jednostkaobniarowa
Jednostki obmiarowe rob6t okre5lone sq w kartach forrnularzy wyceny. Podstawq przyjgcia
jednostki obmiarowej jest formularz wycen.
Jednostkami obmiarowymi s4 I m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego

8.8.

Odbi6r rob6t

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania og6lne".
Roboty objgte niniejsz4 ST obejmuj4:
- odbi6r rob6t zanikajqcych i ulegaj4cych zakryciu,
- odbi6r ostateczny,
zgodnie z zrsadani podanymi w ST ,,Wymagania og6lne".

8.9.

Podstawa platnoSci

Og6lne ustalenia dotycz4ce podstawy platroSci podano w ST ,,Wymagania og6lne"

8.10. Przepisy zwiqzane
- PN-61/D-95007 - Drewno tartaczne iglasG,
- PN-57/D-01001 - Drewno iglaste,
- PN-57/D-96000 - Tarcica iglasta,
- PN-EN 408:1998 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
- PN-EN 388:1999 - Drewno konstnrkcyjne. Klasy wytrzymalo6ci,
- PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania
Arkady 1990.

i

odbioru rob6t budowlanych tom

I

czpsd

II

Warszawa

9. Instalowanie przegr6d
9.1. Wstgp

9.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s4 wym.agania dotycz4ce z rozbudowqi
nadbudow4 budynku o6rodka edukacji ekologicmej

9.1.2. Zahes stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
przy decaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

i

kontraktowy

9.1.3. Zakres rob6t objgtych ST
Roboty, kt6rych dotyczy specyfrkacja, obejmuj4 wszystkie c4mno6ci umo2liwiaj4ce
maj4ce na celu wykonanie Scianek dzialowych G-K

i

9.1.4. Okre5lenia podstawowe
Okreilenia podstawowe s4 zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami
definicjami podanymi w ST "Wymagania og6lne".

i

9.1.5. Og6lne warunki dotyczqce rob6t
Wymagania og6lne dotyczqce rob6t podano w ST "Wymagania og6lne".

9.2.

Materiaty

9.2.1. Og6lne wynagania dotyczqce material6w

Materialy stosowane do wykonywania pokry6 dachowych powinny mie6:
- Aprobaty Techniczne lub byi produkowane zgodnie z bbowiqzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno6ci z Aprobat4 Techniczn4 lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeristwa,
- Certyfikat zgodnoSci ze zlrarmonizowang normq europejsk4 wprowadzon4 do zbioru
norm polskiclq
- na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosci do stosowania.
Spos6b tansportu skladowania powinien by6 zgodny z warunkami wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiqzany jest posiadad na budowie pehr4
dokumentacjg dotyczqc4 skladowanych na budowie material6w przeznaczonych do
wykonania pokry6 dachowych.

i

i

9.2.2. Rodzaje material6w

Plyty gipsowo-kartonowe zwykle gr. 12,5 mm - wg BN-86/6743-02
Gips sqpachlowy-wg PN-B-30042:1997
Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufit6w podwieszanych i stela2y
- wg. odpowiedniej aprobaty technicmej
TaSmy i siatki zbroj4ce - wedfug odpowiedniej aprobaty techn.
Narozniki aluminiowe - wedlug odpowiedniej aprobaty techn.
Wkrgty nierdzewne do przykrqcania plp gips.-karton. - wg PN-92/IvI-83 102
Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250
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9.3.

Sprzgt

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

9.3.2. Sprzgt do wykonania prac
Rodzaje sprzgtu uzywanego do rob6t pozostawia sig do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspehorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub
narzgdzia nie gwarantuj4ce zachowania wymagan jakofuiowych rob6t i przepis6w BIOZ
zostauq ptzez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
rob6t.

9.4.

Transport

9.4.1. Og6lne wymagania dotycz4ce transportu
Og6lne wymagania dotycz4c€ transportu podano w ST "Wymagania og6lne.

9.4.2. Transportmaterial6w
Wszystkie materiaty niezbgdne do wykonania elementow wchodz4cych w sklad tych rob6t
moia:a, przevtozi6 dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zaladunek, transport
rozladunek material6w naleZy
przeprowadziC zgodnie zprzepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

i

9.5.

Wykonanie rob6t

9.5.1. Og6lne zasady wykonywania rob6t
Og6lne zasady wykonywania rob6t podano w ST "Wymagania og6lne.

9.5.2. Wykonanie prac
9.5.2.1. Przygotowanie podloZa
Sciany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na kt6rych maj4 byd wykonane suche tynki i
6cianki z pl5rt g-k, powinny stanowi6 podloZrc szt)ryme i o w miarg rownej powieruchni.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podlo2.y od plxzczyzny ( dla tyk6w klejonych
bezpoSrednio do podloza), nie powinno byi wigksze niZ 3 mm na I m i l0 mm na calej
dlugoSci lub szeroko5ci Sciany lub sufrtu. Odchylenie Scian od pionu na wysoko6ci calej
kondygnacji nie powinno by6 wigksze niz 5 mm. Wadliwie wykonane oficieZa zbyt
lvystaj4ce czgSci 6cian naleiy sku6. Odchylenie sufitow od poziomu nie powinno by6
wigksze nL .3 mm na 1 m i 6 mm na calej powierzchni sufitu, ograniczonej Scianami,
belkami ip. Sciany i sufity przed polozeniem suchych tynk6w powinny byC ociy"r"ron",
kurar" naciek6w zaprary i innych zarieczyszczeh. Powierzchnia podloia powinna by6
sucha

i

9.5.5.2. ProIiIe przyl4czeniowe

Prcfrle przyl4czeniowe UW mocuje siq do posadzek i strop6w za pomoc4 uniwersalnych
element6w mocujqcych, rozrnieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania
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wynaganej dZwigkoszczelno6ci wszystkie
podklej one taCm q uszczelnajqcq,.

profile mocowane do podloia muszq by6

9.5.5.3. Profile slupkowe

Profile CW musz4 wchodzi6 w g6my profil UW na gl9boko56 co najmniej 1,5 cm. Profil
CW slupkowy wklada sig najpierw w dolny profil UW, a nasepnie w g6rny. Profile
slupkowe rozmiesz*za sig w odleglo6ci 60, 40 lub 30 cm, w zaleino5ci od zaleceri
wybranego systemu. Profili CW nie mocuje sig do poziomych profili UW. Rozrnieszczanie
profili w tej fazie jest wstgpne. KorekQ ustawienia wykonuje sig na etapie przykrgcania
ptyt (rozstawianie profili do ptyty). Odleglo6d ostatniego profilu od Sciany nie powinna
byd mniejsza niz 30 cm. Je6li tak nie jes! naleZy wszystkie profile przesunq6 o
odpowiedni4 odleglo5d zrnniejszajqc rozstaw pomigdzy pierwszym i drugim profilem.
9.5.5.4. Pokrycie strony jednej Sciany

Pokrycie sfrony Sciany naleiry rczpocz46 od przykrEcenia plyty szeroko5ci 120 cm. OdstEp
migdzy wkrgtami powinien wynosi6 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza
warstwa pl5zt jest mocowana w odstgpach r6wnych 75 cm. Przy mocowaniu plpy koryguje
sig poloZenie rozstawionych wcze5niej profili. Ptyty nie powinny sta6 na podlo2u, leczbyl
podniesione o ok. 10 mm. U g6ry naleZy pozostawid 5 mm szczelinE umozliwiajqc4
kompensacjg drgan i ugig6 stropu. Wypetnia sig j4 kitem elastycmym na etapie
szpachlowania spoin. Plyt nie przykrqca sig do profili UW mocowanych do strop6w.
Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sig o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
9.5.5.5. Izolacja przestrzeni pomigdzy pl5rtq i 5cian4

Po zaplytowaniu strony Sciany i po ulo2eniu w drodku Sciany instalacji (elekbrycznej),
nale2ry umieSci6 migdzy profilami welng mineraln4 lub szklanq i zabezpieczyl jq przad
osunigciem. Sztywna welna w pt5rtach nie wymaga z reguly dodatkowego mocowania.
Wehtg w postaci maty zabezpiecza sig przed osunigciem przez podwieszenie na
specjalnych wieszakach lub dtugich wkrgtach wkrgcanych w profile.
9.5.5.6. Scianki instalacyjne

Przy prowadzeniu w Scianach dzialowych instalacji hydra-ulicznych rnlefi pmtigttfl, ze
wewn4trz profili mo2na prowadzi6 jedynie cienkie rurki o Srednicy nie wigkszej nD
polowa szeroko6ci profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych nale2y
zastosowac specjaln4 konstrukcjg tzw. Sciankg instalacyjn4.
Do montaZu takiej Sciany zwykle uzywa sig profili CW 50" &igki czemu minimalizuje sig
niezhdne gruboS6 Sciany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnoSci, profile slupkowe z
obydwu stron l4czone s4'poprzecznie za pomoce pask6w plyty gipsowo-kartonowej o
dlugofci 30 cm rozstawionych co l/3 wysoko6ci Sciany. Zasadniczo stosowane jest
plytowanie dwuwarstwowe, jedynie Sciany, kt6re nie musz4 przenosid obciqlefi z wzqdznrt,
sanitamych nie bgd4 wykarlczane phrtkami ceramicznymi mog4 mie6 ptytowanie
jednowarstwowe. W tym przypadku wysokoSd maksymalna Sciany bgdzie mniejsza i
nale2ry podawad j4 jak dla 6ciany przy stosowaniu profili CW 50 i jak dla Sciany dla profili
CW 75. Od shony pomieszczefl o podwy2szonej wilgotro5ci powietrza nale2y stosowad
plyty GKBI w obydwu warstwach.
Przy monWilo rrzqdzerfl sanitamych naleZy stosowac specjalne stelaZe montnZowe, kt6re
przejmuj4 du24 c2436 obciqzeri zmniejszajqc odksztalcenia Sciany. StelaZe montuje sig do
konstrukcji noSnej 6ciany, a po zaplytowaniu jednej strony (tej od stony armahry) mo2na
przyst4pi6 do montaZu instalacji sanitamych. Mocowanie rur do stelaZy za pomoc4 obejm i
uchwyt6w z podkladkami z gtny mniejsza przenoszenie dzwigk6w od armatury. Rury z
zimnq wodq musz4 by6 zuzalowme dla unikniEcia roszenia. Stosowanie izolacji z welny

i

̲̲̲ ̲J 55 L

mineralnej zalecane jest te2 na calej powierzchni wewngtoznej, po obu stonach Sciany
instalacyjnej.

9.6.

Kontrola jako5ci rob6t

9.6.1. Og6lne zasady kontroli jako5ci rob6t
Og6lne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w ST "Wymagania og6lne".

9.6.2. KontrolaprawidlowoSciwykonania rob6t
Przy odbiorze na budowie naleZy sprawdzi6 zgodno36 rodzaju materialu i gatunku z
projektem technicznym i zam6wieniem, wymagana jako66 material6w powinna by6
potwierdzona przez producenta wla5ciwym oznaczeniem materialu i dostarczeniem
Swiadectwa lub deklaracji.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bgdzie zttracanana sprawdzenie zgodno6ci
prowadzenia rob6t z projektem organizasji robi* i przepisami BIOZ

9.7.

Obmiar rob6t

9.7.1. Ogfilne z.tsady obmiaru rob6t
Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST "Wymagania og6lne".

9.7.2. Jednostkaobmiarowa
Jednostki obmiarowe rob6i okre3lone s4 w kartach formularzy wyceny. Podstaw4 przyjgcia
jednostki obmiarowej jest formularz wycen.
Jednostkami obmiarowymi s4 I m2 zabudowy

9.8.

Odbi6r rob6t

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania og6lne".
Roboty objgte niniejsz4 ST obejmuj4:
- odbi6r rob6t zanikaj4cych i ulegaj4cych zakryciu,
- odbi6r ostateczny,
zgodrie z zasadami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne".

9.9.

Podstawa platno5ci

Og6lne ustalenia dotycz4ce podstawy platnodci podano w ST ,,Wymagania og6lne"

9.10. Przepisy ztriqzanLe
- PN-EN 520:2006 Pl5rty gipsowo-kartonowe Definicje, wymagania i metody badari
- PN-EN 10162:2005 Ksztaltowniki stalowe wykonane na zimno Warunki technicme
dostawy Tolerancje wymiar6w i przekroju poprzecznego
- PN-EN 10346:2009 TaSmy i blachy ze stali niskowgglowych powlekane oeniowo w
spos6b ciqgly do obr6bki plastycznej na zimno Warunki techniczne dostawy
- PN-EN 10346:2009 Wyrgby plaskie stalowe powlekane ogniowo w spos6b ci4gty
Warunki techniczne dostawy
- PN-EN ISO 7050:1999 Wkrgty samogwintuj 4ce z lbem sto2kowym, z wglgbieniem

-

-

-

-

kr4r2owym
- PN-EN ISO 3506-4:2005 Wlasno6ci mechaniczne czgsci zl4cznych odpomych na korozjg
ze stali nierdzewnej - Czq36 4: WkrEty samogwintujqce
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania pr6bek, badanie
i ocena przydatno5ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proces6w
produkcji betonu

̲J
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- PN-EN 13139:2003Ikuszywa do zaptary
- PN-EN 13139:2003/AC:2004 IGuszywa do zaprawy
- PN-8N10143:2008 Blachy i taimy stalowe powlekane ogriowo w spos6b ci4gly
Tolerancje wymiar6w i kszblnr
- Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotycz4ce system6w zapewnienia
jakoici i zarzqdzania systemami zapewnienia jako5ci.
- Ustawa z dnia 16 kwietria 2004 r. o wyrobach budowlanych @z.tJ.22004 r. Nr 92, poz.
881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodno$ci @2. U. z 2004 r. Nr 204
po2.2087 jt.\.
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o og6lnym bezpieczefstwie produkt6w @2. lJ. z 2003
r.Nr 229 po2.2275).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz.IJ.22006 r. Nr 156 poz.l l 18 jt.).

-

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania
Arkady 1990.

i

odbioru rob6t budowlanych tom

I

czE5i

II

Warszawa

10. Pokrywanie Scian i podl6g
10.1. Wstgp
10.1.1. Pruedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotycz4ce z rozbudow4
nadbudow4 budynku oSrodka edukacji ekologicznej

i

10.1.2. Zakres stosowanL ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.l .l .

i

kontraktowy

10.13. Zakres rob6t objgtych ST
- Licowanie Scian pffiami
- Wykonanie posadzek z plytek gresowych wykoriczonych cokolikami
10. 1.4.

Okre5lenia podstawowe

Okre6lenia podstawowe s4 zgodne z obowi4zujqcymi, odpowiednimi polskimi normami
definicjami podanymi w ST "Wymagania og6lne".
10.1.5. Og6lne

i

warunki dotycz4ce rob6t

Wymagania og6lne dotyczqce rob6t podano w ST "Wymagania og6lne".

10.2. Materialy
10.2.1. Og6lne wymagania dotycz{ce material6w

Materialy stosowane do wykonywania pokry6 dachowych powinny mie6:
- Aprobaty Techniczne lub byd produkowane zgodnie z obowiqzuj4cymi normami,

I--7_-L

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno6ci z Aprobat4 Technicm4 lub z PN,
- Cert)rfikat na znak bezpieczeristwa,
- Certyfftat zgodno6ci ze zharmonizowanq norm4 europejsk4 wprowadzon4 do zbioru
norm polskicll
- na opakowaniach powinrlen znajdowa6 sig termin przTdatnoSci do stosowania.
Spos6b transportu skladowania powinien by6 zgodny z warunkami wymaganiami
podanymi przez producenta Wykonawca obowi4zany jest posiadac na budowie pehe
dokumentacjg dotycz4c4 skladowanych na budowie material6w przemaczonych do
wykonania pokry6 tlachowych.

i

10.2.2.

i

Ro&aje material6w

pffii

ceramiczre Scienne w lazienkach - ptytki szkliwione, klasa ScieralnoSci IV
- dekor Scienny,
- wklejane lustra o wymiarach 60*60 cm w kaZdej lazience
- fugi antygrzybiczre do 1,5 mm klasy Ceresit CE 43 wszgdzie
- pl5rtki gresowe podlogowe w lazienkach - p\rtki antypo6lizgowe klasa Scieralno5ci IV
- profile wykoriczeniowe do okladzin ceramicmych
- przej6cie terakoty w wykladzing dywanow4 przez listwg mosig2n4
- terakota na taras: antyposlizowa" mrozoodpoma, fuga do 3 mm, cokoliki do 6,5 cm
- materialy pomocnicze i montaZowe w asortymencie i ilo6ci niezbgdnej do montaZu
-

10.3. Sprzgt
10.3.1. Wymagania og6lne dotyczqce

spzgtu

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

103.2. Sprzgt do wykonania prac

Rodzaje sprzQtu u2ywanego do rob6t pozostawia,sig do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub
narz,$zra nie gwarantuj4c€ zachowania wymagan jako6ciowych rob6t i przepisow BIOZ
mstan4 pruez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifrkowane
rob6t.

i

niedopuszczone do

10.4. Transport
10.4.1. Og6lne wymagania dotyczqce

transportu

Og6lne wymagania dotycz4ce transporhr podano w ST "Wymagania og6lne.
10.4.2.

Transport material6w

Wszystkie materialy niezbgdne do wykonania element6w wchodz4cych w sklad tych rob6t
mo2na przewozid dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zaladtnek hansport
rozladunek material6w nalezy
prz*prowadzi0 zgodnie z przepismiBlOZ i przepisami o ruchu drogowym.

i
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10.5. Wykonanie rob6t
10.5.1. Og6lne zasady wykonywania

rob6t

Og6lne zasady wykonywania rob6t podano w ST "Wymagania og6lne.
10.5.2. Wykonanie prac

10.5.2.1. Pzystqpienie do rob6t
Przed przyst4pieniem do wykonywania okladzin powiwry by6, zakoflczone wszystkie
roboty instalacyjne i budowlane wykoriczeniowe bez rob6t malarskich.
Przed, rozpoczgciem prac nale2y dokona6 odbioru podloia w sznzeg6lnoSci nale2ry
sprawdzi6:
- no5no66

- stabilno66
'ri
- r6wno66
- nienasi4kliwo66
Przy wykonywaniu okladzin z plytek nalezy pzeshzega6 zasad podanych w pN-75/BI 0 1 2 1 Okladziny z plytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonanie okladzin Sciennych z ptytek obejmuje:
- sprawdzenie podlo2y,
- ulozenie plytek na klej,
- spoinowanie plytek
- oczyszczenie plytek.
- uloZenie silikon6w w sanitariatach

czystoS6

10.5.5.2. Wykonanie okladzin z p\rtek na 6cianach

Pffi

nalez,y roznieszczai tak, aby docinki plytek przy krawgdziach ftoflcach Scina)
miaty wyniar wigkszy ni2 polowa plytki. Spoiny podzial6w Sciennych powinny by6
skomponowane (w jednej linii lub w dwnych odstgpach) ze spoinami podlogoq,rni.
otladziny ceramiczne na w pomieszczeniach mokrych ukladad na wodoodpomej zaprawie
klejowej. Warstwa kleju pod plytki nie moae zawierut, pustych miejsc. Spoiny na styku
Sciana/Sciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowa6 silikonem sanitamym, fugi
wodoodpome antygrzybicnre Ceresit CB13, l4czenie k4t6w prostych bez listew pCV tylko
i wyl4cmie faznwane 45 stopni.
10.5.5.3. Wykonanie warstw podkladowych
Podany podklad w przedmiarze rob6t jest przykladowy

-

Wykonawca moZe zaproponowac

swoje rozwipanie pod warunkiem otzymania akceptacji lnwestora. podklad ma
decydui4ce xnczenie dla zapewnienia wla&iwej niezawodnosci i trwalosci podlogi.
Powinien by6 dostatecznie szgilny i mied odpowiedniq wytrzymalosd mechaniczn4 oraz
r6wn4 i gladke powierzchnig. Przed wykonaniem podkladu naleiry ustali6 polo2rcnie g6mej
powierzchni posadz.ki na wisoko5ci ustalonej w projekcie.
Podklady monolityczne (wylewane) mog4 by6 wykonywane:
- na podloZq lworz4c z nim podklad zwi4zany, - na przekladce z papy lub folii lub na
warstwie izolacji przeciwwilgociowej, ulo2onej na podloZu,
- na warstwie izolacji przeciwd,Z;v,rigkowej lub cieplochronnej ulo2onej na stropie (podklad
pkwajecy).
Podklady z beton6w zapraw cementowych wykonuje sig z cementu portlandzkiego i
drobnego aniru lub piasku o proporcji skladnik6w 1:3 lub 1 :4. Mieszankg ukladi sig
yarstwe grubo6ci zwykle 30-40 mm, bezpoSrednio na warstwie ochronnej, migdzy
listwami metalowymi lub drewnianymi wymaczai}cymi grubosc podkladu. w okresie

i
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kilku pierwszych dni podklad rnleiry zwilial wod4 w celu naleZytego nipzania i
stwardnienia wzdfuz Scian w pomieszczeniach dlugich lub duzych nalezy wykonywac
qz*zeliny dylatacyjne obejmuj4ce powierzchnig ok 20
m2. podklad monolityczny po
uplywie 6 tygodni od trlo2enia jest na tyle suchy, 2rc umo2liwia wykonanie posadzki
Podklad betonowy mo2e - w uzasadnionych przypadkach - stanowi6 samoish4 pos-adzkg.
Pgdklady gipsowe i gipso-betonowe, tzw mokre, wykonuje siE z zasrynu gipsowego iub
gipsoStonu (mieszaniny gipsu z kruszywem). Zacryn gipsowy szybko wiq2e, wymaga
wygladzenia powierzchni szpachl6wk4 grpsow4 nakladan4 warstw4 grubo5ci 2-3 mm.
Podklady estrichgipsowe maiq wzszq wyxzymalo66 na sciskanie i zginanie nD gipsowe,

s4 latwiejsze

w

wykonaniu

z

powodu wolniejszego wipzania. podklady gipsowe

i

estrichgipsowe wykonuje sig grubo5ci ok. 40 mm.
Podklady samopoziomuiqce wykonuje sig z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej
ilo6ci wody; w sklad mieszanki wchodzi m.in. mqczka anhydrytowa (CiSO+y; ma
wytrzymalo56 na Sciskanie> 20 MPa, a na zginani* 4,5 Mpa; mo?n byt, stosowany w
mieszkalnych i uzyteczno6ci publicmej jako: podklad podlogowy zespolony,
na warstwie oddzielaj4cej, jako skladowa podl6g plywaj4cych oruz
systemac
ogrzewania podlogowego. Zalet4 iego jest szybki czas wiezania. po wykonaniu podkladu
moZe odbywa6 sig na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach. wadq
iest ograniczona do 2
max 4 mm grubo56 warstwy. Uzyskuje sig r6wn6 poziom1 gladke powierzchnig
podkladu bez stosowania dodatkowych zabieg6w wyr6wnujqcych powierzchnig.

w

i

10.5.5.4. Wykonanie warstw wyr6wnawczych i izolujqcych

wyr6wnujqc4 wykonuje sig w6wczas, gdy powierzchni a po oia nie jest
plaszczryz,q poziom4 lub ma nier6wno6ci. Wykonuje sig j4 najczgsciej
zaptiwy
cementowej o stosunku obigto5ciowym cementu do piasku r6wnym od l:3 do I :4. Morna
stosowac rowniez zaprawg polimerowo-cementowq o tym samym stosunku objgtofuiowym
skladnik6w albo wspomnian4 wyzej mieszankg samopoziomuj4c C.

z

w

Warstwy izolacyjne,
zaleino6ci od funkcji, jake maja spelnia6, mog4 by6:
przeciwwilgociowe, parochronne, wodoszczelne, cieplochronne, przeciwdZwigkowi.
Izolacje przeciwwilgocio#e wykonuje sig na podtozach lezqsyci bezposrednio na gruncie
w celu zabezpieczenia podlogi przed wod4 lub wilgociq gruntow4.
Izolacje parochronne wykonuje sig w przypadku, gdy
s4siaduj4cych ze sob4
pomieszczeniach wystgpuj4 zrraczrte r62nice temperatury, wilgotno6ci i prg2no6ci pary
wodnej.
Izolacje wodoszczelne wykonuje sig w pomieszc zerriacrt, w kt6rych podloga mo2e byi
nxuhona na zalewanie wod4.
podlogach usytuowanych na podlo2u le?qglm
lzolacje cieplne wykonuje sig
bezpo6rednio na gruncie.
Izolacje przeciwdzwigkowe wykonuje w konstrukcjach podl6g na stropach miedzypigtrowych i zaleZq, one od rodzaju i masy shopu

w

w

10.5.5.5. Izolacja pzesttzeni pomidzy phrte i 5cian4

Po zaplytorraniu stony sciany i po uloZeniu w srodku Sciany instalacji (elekrycznei),
nale2y umieScii migdzy profilami welng mineraln4 lub szklan4 i zabezpieczyl
iq W;d
Sztywna
ptytach
welna
w
nie
wymaga
z
rcgdy
dodatkowigo
moiowania.
91unigciem.
Welng w postaci maty zabezpiecza sig przed osunigciem przez podwieszenie na
specjalnych wieszakach lub dlugich wkrgtach wkrgcanych w profile.
10.5.5.6. Posadzki ceramiczne
Posadz,ki z plytek terakotowych mocovr'ane s4 klejem lub zapraw4 cementow% najczgsciej

na cienkiej spoinie gruboSci od 3 do 6 mm, w zaleinoiici od wielko&:i pty*i. fo
naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podloZu ro@rowadza sig i4 szpachlq iub pac4
zgbar,4 o wysoko6ci zgb6w od 5 do 8 mm. Posadzki z gres6w charakteryzuj4 siE nisk
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nasi4kliwodciq wysok4 twardo6ciq wytrzym.alo6ci4 i mrozoodpomoSci4. Gresy mocuje sig
klejem, tak samo jak pffii terakotowe.
Wykoriczenie ,,Sciana - podloga"
Posadzki z plytek ceramicznych wykoriczy6 plytkami cokolowymi. Wykonanie cokolik6w
jak okladziny Scienne. Spoiny na styku Sciana/podloga spoinowac silikonem

10.6. Kontrola jakoSci rob6t
10.6.1. Og6lne zasady

kontroli jako5ci rob6t

Og6lne zasady kontroli jako5ci rob6t podano w ST "Wymagania og6lne".
10.6.2.

Kontrola prawidlowo5ci wykonania rob6t

Przy odbiorze na budowie naleZy sprawdzid zgodno66 rodzaju materialu i gatunku z
projektem technicznym i zam6wieniem, wymagana jako56 material6w powinna by6
potwierdzona przez producenta wla6ciwym oznacz,eniem materialu i dostarczeniem
Swiadectwa lub deklaracj i.
W czasie kontoli szczegfllna uwaga bgdzie zwracana" na sprawdzenie zgodno6ci
prowadzenia rob6t z projektem organi zacji rob6t i pv.episami BIOZ

10.7. Obmiar rob6t
10.7.1. Og6lne zasady obmiaru

rob6t

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST "Wymagania og61ne".
10.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe rob6t okreSlone s4 w kartach formularzy wyceny. Podstaw4 przyjgcia
:'
jednostki obmiarowej jest formular^z
Jednostkami obmiarowymi s4 I m'zaplytkowania

wycen.

10.8. Odbi6r rob6t
Og6lne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania og6lne".
Roboty objgte niniejsz4 ST obejmuj4:
- odbi6r rob6t zanikaj4cych i ulegaj4cych zakryciu,
- odbi6r ostatecmy,
zgodnie z zasadami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne".

10.9. Podstawa platno5ci
Og6lne ustalenia dotycz4ce podstawy platnoSci podano w ST ,,Wymagania og6lne"
1

0.1

O.Przepisy zwiqzane

- PN-EN 87:1994 Pffi i plrty ceramiczne Scienne i podlogowe - Definicje, klasyfrkacja
wla6ciwo6ci i znakowanie
- PN-EN ISO 10545-1: 1999 Ph/tki i plyty ceramiczne - Pobieranie pr6bek i warunki
odbioru
- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
- PN-EN 98 : 1996 Pb/tki i pt/ty ceramiczne. Omaczenia wymiar6w i sprawdzanie jako5ci
powierzchni.
- PN-75/B-10121 Okladziny z pgek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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-

PN-76/B-10150. Posadzki z uykJadz;n sztucmych. Wymagania
przy odbiorze.
- PN-EN 159 Phrlki ceramiczne 6cian

i

badania technicme

Inne dokumenty i instrukcje
- Wolski Z.: Roboty podlogowe i okladzinowe. Warszawa 1998.
- Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy rob6t wykoriczeniowych. Oficyna WydawniczaPW,
Warszawa 1998.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo
og6lne. T I z. 3 i 4,rozdz.25. Arkady, Warszawa 1990.

11. Roboty malarskie
11.1. Wstgp
11.1.1.

Pnedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s4 wymagania d otycz4ce z rczbudowqi
nadbudow4 budynku o6rodka edukacji ekologicznej

ll.l.2.

7,al<r es stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.
11.1.3. Zakres

i

kontraktowy

rob6t objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj4 wszystkie czynnoSci umo2liwiaj4ce i
maj4ce na celu wykonanie.roMt malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.
Niniejsza specyfi kacja techniczna obejmuje wykonanie:
Powlok malarskich tynk6w przy zastosowaniu farby emulsyjnej akrylowej
nawierzchniowej wewngtrznej,
Powlok malarskich plyt gipsowo - kartonowych przy zastosowaniu farby emulsyjnej
akrylowej nawierzchniowej wewngtrmej,
Powlok malarskich elemernt6w stalowych przy zastosowaniu farby pgczniej4cej, farby
epoksydowej do gruntowani4 przeciwrdzewnej, miniowej,
- Powlok malarskich element6w drewnianych przy zastosowaniu lakien:,

-

I 1.1.4.

Okre5lenia podstawowe

Okre6lenia podstawowe s4 zgodne z obowiqzujqpymi, odpowiednimi polskimi normami
definicjami podanymi w ST "Wymagania og6lne".

'
.

11.1.5. Og6tne

i

warunki dotyczqce rob6t

Wymagania og6lne dotyczqce rob6t podano w ST "Wymagania og6lne".

11.2. Materiaty
10.2.1. Og6lne wymagania dotyczqce material6w

Materialy stosowane do wykonywania pokry6 dachowych powinny mie6:
- Aprobaty Technicme luU byd produkowane zgodnie z obowiqzuj4cymi normami,
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- Certyfrkat lub Deklaracje ZgodnoSci z Aprobat4 Techniczn4 lub z PN,
- Certyfrkat na znak bezpieczefstw4
- Certyfikat zgodno5ci ze zhatmotizowanq norm4 europejsk4 wprowadzon4 do zbioru
norm polskich,
- na opakowaniach powinien majdowa6 siE termin pruydaho5ci do stosowania.
Sposob transportu skladowania powinien byd zgodny z warunkami wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiqzany jest posiadad na budowie peln4
dokumentacjg dolycz4cq skladowanych na budowie material6w przemaczanych do
wykonania pokryi dachowych.

i

i

F
1

1.2.2. Rodzaje

material6w

11.2.2.1.Farby budowlane gotowe
Farby niezaleinie od ich rodzaju powinny odpowiadac wymaganiom norm paristwowych
lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadad oceng
higieniczn4 PZH
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,
Farby powinny by6 pakowane zgodnie z PN-EN-209:2004 w bgbny lekkie lub wiaderka
sto2kowe i przechowywane w temperaturze min. *5oC.
11.2.2.2.

Srodki gruntujnce

Przy mal6yy6niu farbami emulsyjnymi:

-

powierzchni betonowych lub tynk6w mykJych nte zaleca sig gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaj e 'tnaczej,
- na chlonnych podloZach nale2y stosowa6 do gruntowania farb,g emulsyjn4 roz.ciehczon4
wod4 w stosunku l:3-5 z tego samego rorlzaju farby, z jakiej przewiduje sig wykonanie
powloki malarskiej.
- mydlo szare, stosowane do gruntowania podloZa w celu zrnniej szenia jego wsiqkliwo5ci
powinno by6 stosowane w postaci roztworu wodnego 3 - 5 %.
- farba do betonu sluzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i
konserwacyjnych powlok malarskich ta zawnqlrrz i wewnetrz budynk6w. Tworzy na
malowanym podloiu barwnq elastyczn4 powlokg o jedwabistym polysku. Posiada wysok4
odpomoS6 na dzialanie wody oraz zniennych warunk6w atnosferycznych. Charakteryzuje
sig duz4 odpomodci4 na zarysowania i Scieranie, jest wyj4tkowo odpoma tn zabrudz.enta i
latwo zrnywalna.
Dane techniczne

- Zuirycie lpodloin r6wnel: 0,10+0,20 ym2
- Temp€ratura stosowania: +5 do +25 oC
- Czas schnigcia: 6 h
- Calkowite utwardzenie: 48 h
- Stopiefi polysku: jedwabisty
- G9sto66 objgto6ciowa: 1,07 kg/dm3
- Konsystencj a: ggsta ciecz
11.2.23. f,'arba emulsyjna akrylowa

Farba emulsyjra, przezrnczorra jest

do

dlugotrwalego zabezpieczania Scian w

pomieszczeniach szczeg6lnie nxa2onych na rozw6j grzyb6w pleSniowych.
Dane techniczne:
- lepko6d 20 +/- 2 C [mPas] - 7000 + 9000 biala
- lepkoSd 20 +l- 2 C [rnPas] - 6000:9000 kolory
- g9sto56 20 +/- 0,5 C [g/cm3] - 1,500-1,550 biala
- ggstoSd 20 +/- 0,5 C [g/cm3]- 1,2140+1,520 kolory
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