
lFomn

- sprawdzeniu btoniarki,
- sprawdzeniu samochod6w do przewozu mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu urz4dzefi do zaggsznzania mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu urz4dzen do pielggracji i obr6bki betonu,' ,

Wszystkie roboty ujgte w niniejszej ST podlegaj4 odbiorowi, a ocena poszczeg6lnych

etap6w rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

3.7. Obmiar rob6t

3.7.1. Og6lne zasady obmiaru rob6t

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

3.7.2. Jednostkaobmiarowa

Jednostk4 obmiarowq rob6t betoniarskich jest I m3

3.E. Odbi6r rob6t
Og6lne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania og6lne".

Roboty objete niniejsz4 ST obejmuj4:
- odbi6r rob6t zanikajqpych i ulegaj4cych zakryciu'
- odbi6r ostateczny,
zgodrie z zasadami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne".

3.9. Podstawaplatno5ci

Og6lne ustalenia dotyczqce podstawy platoioSci podano w ST ,,Wymagania og6lne"

3.10. Przepisy xwiqmne

3.10.1. Normy:

PN-EN206-2003. Beton CZQS6 l. Wymagania i wla.{ciwo6ci, produkcja i zgodnosd PN-

ENV 206-l :2002 Beton. Czq66 1: Wymagani4 wlaSciwosci, produkcja i zgodno66'

PN-EN 197-1:2002 cement' c2995 1: Sklad, w}T nagania i kryteria zgodnosci dotycz4c'e

cement6w powszechnego uZYtku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz9*A 2: Ocena zgodno6ci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczpnte czasu wiqzania i stalosci

objgto6ci. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
pN-zslB-oozt t Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-B-I1112:1996

Kruszfwa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych. PN-91iB-06714/34

rruszywa mineralne. Badania. oznaczenre reaktywnosci alkaicarej. PN-78/B-06714/15

Kruszyrva mineralne. Badania. Oznaczettie skladu ziarnowego'

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci lruszyw. czq{6 l: oznaczfjn,le

skladu ziamowego. Metodaprzesiewu.
pN-78/B-O67l4iO fruszywa mineralne. Badania. Ozraczenie ksztaltu ziaren.

PN-EN 9334:2001 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszrTw. C2956 4: Oznaczertre

ksztaltu ziaren.



●F10FJJ

PN‐78/B‐ 06714/12   Кし■sηwa   nlmeralne.   Badania.   Oznaczexne   zawartoSci
zameczyszcК燻 obcych.PN‐ 88/B‐06714/48 msζ y甲O mnerahe.Badarua.Oznaczenle
zawartoSci zanieczyszczei w postaci gliny.

PN‐78/B‐06714/13 Kmsra minerahe.Badania.Oznaczeme zawarto`cl py16w
mineralnych.PN‐ 77/B¨06714/18 Kmsη咽9 minera■ le.B前田da.Ozllaczeme nas10kliwoSci.

PN‐EN 19252001 Metody bad“ kamienia namlnego.Oznaczenie wsp61c_ka
naSiakliWO`d kap■ amei.

PN‐88ノB…32250 Materialy budowlane.Woda do beton6w i zapraw.

PN‐EN 934‐ 2:2002 Domieszki do betonu,zapraw i zacη mu. Cz966 2: Domieszki dO
betonu.Defmicie,中aganla,zgodno`6,znakowanle l etykietowame.

PN‐EN 934‐ 6:2002 Domieszki do betonu,zapraw i zac2ヮ 咀u.C4666:Pobieranie prめ ek,

kontrola zgOdnoSci i ocena zgodnoSci.

PN‐IS0 6935‐ 1:1998 Stal do zbroieniabetOnu.PrOty gladkie.

PN‐IS0 6935‐ 1/Ak:1998 Stal do zbroienia betOnu.PrOty.gladkie.Dodatkowe_agania
stosowane w kraiu.

PN‐IS0 6935‐ 2:1998 Stal do zbroieniabetOnu.PrOtyた browane.

PN‐IS0 6935‐2/Ak: 1998 Stal do zbroienia betOnu.PrOtyれ browane.Dodatkowe

―
agania stosowane w kraiu.

PN‐ 89/H‐84023.06 Stal okre`lonegoワ nstosowamao Stal do zbroienia betonu.

PN‐ 82/H‐93215Wdc6wkaiprOtystalowedozbroieniabetonu.
PN‐91/M‐69430 Spawalni3加。.Elektrody stalowe otulone do spawama i napawania.
0"lne―agania i badania.

PN¨92/D‐95017 Suro宙∝ drzemy.Drewno 宙elko_iarOwe iglaste.Wsp61ne

―
aganla i badaia.

PN 91/D‐ 95018 Suromec drzemy. Drewno 

“

dniowymiarowe. Wsp61ne_agama i
badania.PN‐ 75/D‐96000 Tarcica iglasta o"Inego przezmaczenia.

PN¨72/D¨96002 Tarcica li“ iasta o81lnego przeznaczenia.

PN‐63/B‐06251 Robow betOnowe iれ betoweo Wl卿 agama techniczne.

PN‐EN 313‐ 12001 Sklaka.Klasyflkacia i teminologiao Cη

“

1:Klasyflkacia.PN‐EN
313‐ 2:2001 Skleika.Klasyflkacia i teminologia.Cz9“ 1:Teminologia.

PN‐EN 636‐ 32001 Skl●ka.ミ、 agania techniczne.C4663:Wnagania dla sklttki
正脚koWanci w Wanach ze、 m¨ロッch.

PN‐84/M‐81000 Gwottie.Og6he_agania i badania.

3.10.2.Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 1ipca 1994 r.Prawo budowlane《 ekstjednolity:Dz.U.z2003r.,Nr 207,
p6z.2016;zp&五 eisηmi a..ianam),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.ow"bach budowlanych c)z.U・ Z2004r.,Nr 92,
poz.881),Ustawa z dnia 30 stpnia 2002 r.o systeme oceny zgodno`ci(Dz.U.z2002

r,Nr 166,poz.1360,z"加可Swi茄 anami),
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4. ZBROJENIE BETONU

4.1Wstgp

4.1.1 Przedmiot SST

P.rze$njote-m niniejszej sz*zng<>lowej specyfrkacji technicznej s4 wymagania dotycz4ce
zbrojenia betonu w konshukcjach irclbetowych wytonywanyctr na mokro poa"r
realizacji modemizaci4bazy edt*acyjno-szkoleniowej na p6hryspie potrzymiech '

4.1.2. Zakres stosowania SST

szczeg6lowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecanfu i rcalizacji rob6t wyrrienionych w pkt. 1 . l.

4.1.3. Za,Irres rob6t objgtych SST

Roboty, kt6rych dotyczy specyfikaci4 obejmui4 wszystkie czynno6ci umozliwiai4ce i
maj4ce na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych roMt wchodz4:
- przygotowanie i montaZ zbrojenia prgtami olaqgfymi gladkimi ze stali A-0.
- przygotowanie i monta2 zbrojenia prgtami okr4glymi Zebrowanymi ze stali A-IIL

4.1.4. Okre5lenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST s4 zgodne z odpowiednimi normami.

4.1.5. Og6lne wymagania dotycz4ce rob6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako6d ich wykonania oraz za zgodnofiA z
dokumentacj4 projektow4 ST i poleceniami In2yniera.

4.2 Materialy

4J.1. StaI zbrojeniowa

(l) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg pN-89/H-84023l6.
(2) Wasno6ci mechaniczne i technologiczne stali:
Wasno6ci mechaniczne i Gchnologiczne dla walc6wki i prgtow powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwa2niejsze wymagania podano w tabeli
ponizej.

W technologicznej pr6bie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywa6 pgkni96,
naderwaf i rozwarstwiei.
(3) Wady powierzchniowe:

Gatunek
stali

Srednica
prQta

Granica
plastycz-
noici

Wytrzymalo56
na rozci4ganie

Wydluzenie
trzpienia

Zgirmnie
a - Srednica

mm NIIPa MPa % d - pr6bki
StOS 5,540 220 310 550 22 d=2イ 180)
34GS 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)
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4.3.  Sprzet

Roboty mOgl b“ wykonane ttcznie lub mechanicznie.

RobOty m。加 wykOn“ przy tyciu dowOhegO typu sprz9tu.

4。4.  Transport

脇 棚;柵胤 肥 器 】柵 榔 imttPたけ
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4.5. Wykonanie rob6t

4.5.1. Wykonywanie zbrojenia
Czystoid powierzchni zbrojenia.

frltf i.w{cfwki przed ich ufciem do zbrojenia konstru
fuzrrcf nf*9w.lry,-t*^, uror., kcjinale,ry oczvxilzznrdry,
rrQry zbrcJefia zanieczvszc-zone tluszczem (smary, oriwa) lub farb4 0lejn4 nalezy opalacnp. lamFami lutowniczrrmi azdo.calkowitego ;;r1;;;_r* zyszcznfi.czyszczerue prst6w po-winno byi.d"k";y*;.;;;;;i nie powodui4cymi znian wewlaiciwoSciach technicznvch stali *r r?-ri:rr": fi"fffiilir:r.Przygotowanie zbroienia. 

"

Prgty stalowe uzyte do wvkonania wkradek zbrojeniowych powinny byi wyprostowane.Haki, odgigcia i romtiesizerue zb.j""t#A;ilii_ac wg proiettu zr6wnoczesnym zachowaniem postan6;;;;y;iffi']d
;ffi*H:rf; ##;lrffi r#"ffi 

'}#i#3,",;3ff^1fl;tr&';*fx^4.5.2. Montai, zbrojenia,

3l..qT: d":y ukladat po sprawdzeniu i odbiorze deskowari.
irre narezy podwieszac i mocowaf do.zbrojenia deskowari, pomostow transportowycll
yr-zedzef wftw6rczych i montazowych.
Monta2 zbrojenia z pojedynczych pr9t6w powinien by6 dokonywany beqpoSrednio wdeskowaniu. Monta2 zbroieniu u"apo'r"a"io *a"rt"'*#r ,a*a sig wykonywac przedus-tawieniem szalowania 6cznego.

{r1lenie 
ptyt prgtami pojedynczymi powinno by6 ukladane wedrug rozstawienia prgt6w

oanaczonego w projekcie. Dla zachowania wla{ciwej otuliny nabzfukladane w - 
.

deskowaniu zbrojenie podpierac.podkladkami u"to"offi i* . *or.y*imiiory"t ogrubodci r6wnej grubo6ci otulenii.

4.6. Kontrola jakoSci

Kontrola jakodci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnodci z projektem orazz podanyrni wyzej wymagan i anri.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

4.7. Obmiar rob6t
Jednostkq obmiarow4 jest I tona
Do obliczania naleznoSci przyjmuje siQ teoretyczn4 ilosd (t) zmontowanego zbrojeni4 tj.
l4c1na dtugodc prgtow poszczeg6lnych srednic pomnoz on4' prz,z i"r, .iEzL :"anl.[J*yt/mb.
Nie dolicza sig stali uz5rtej * 44V. pry l4czeniu prgt6w, przekladek monta2owych anidrutu wiqzalkowego. Nie ,*rgtEtrl siq tez zwigistnef ilosci materiahi; iv5 rk
stosowanira przez Wykonawcg prEt6w o Srednicach wigkszych od *y_ug*ih *projekcie.

4.8. Odbi6r rob6t

W;aslkie roboty objgte podlegaj4 zasadom odbioru roMt zaniftaj4cych i ulegaj4cych
zakryciu oraz odbioru koricowego - wg opisu jak nizej:
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4.8.I. Odbi6r rob6t zanikajecych i ulegajqcych zakryciu
wg ST-,,Wyuragania og6lne,,.

4.8.2. Odbi6r korf,cowy

wg -,,Wymagania og6lne,,.

4.8j. Odbi6rzbrojenia

Odbi6r zbrojeni a przed, on

#ffitr*#H$ffi:
4.9. podstawaplatno5ci

og6lne ustalenia dotycz4ce podstawy platno.ci podano w ST ,,wymagania og6rne,,
4.10. przepisy nviqzane

: iil-i'#;?1-L'36!' iH.ffif ;ffi##trbetowe i sprezone. projektowanie

5. Roboty w ciesielskie

5.1. Wstgp

5.1.1. przedmiot ST

ffi lffi,r,m"i*:gtrp;;y;r163**adotvcz4cezmodemizacj4
5.1.2. Zakres stosowania ST

specyfikacja Technicaa (sr) jest stosowana jako dokument przetargowy i konhaktowyprzy zlecaniu i realizacji rohit wyni.ri"rv.iri p.i. i]^*'
5.13. Zakres rob6t objgtych ST

w ramach prac budowranvch przewiduje sig wykonanie nastgpui4cych rob6t ciesielskich:- wykonanie konstrukcji drewnianych 
-

- wszystkie inne nie wymienione wyzrcj roboty ciesielskie jakie wystgpui4 przy rearizacjiumowy.
Rozwiqzania techniczne stanowi4ce podstarrE do wykonania tych rob6t s4 przedstawionew projekcie budowlanym na rysunkach t""fr"i"-y.'f, o.- iv opisie technicznym.



f flilruil
5.I.4. Okreflenia podstawowe

t?ffi"ffi i::trff Tsff#ff"dr:xffi:Tr*,odpowiednimiporskiminommmii
5.I.5. 0g6lne wartr

,rvymagania 
og6r. oorf* 

ooo*uce robdr

5.2. Materialy 
rcz,ce rob6t podano w sT "wymagania og6lne,,.

5.2.I. Og6lne wymagania dotyce4ce Eaterialdw

ri#dt'*:af.*;law*a'mm+,t'."..*.,
ropejske wprowadzon4 do zbioru

ffiffisffi"-=*Arnmdm*
52.2. Rodzaje material6w

5.2.2.1. Drewno

Materialem zastosowanym O:'***1r.". wig_Zby dachowej budynku b9d4 krawgdziakisosnowe wykonane z tarcicy.obrzynanej r,r"ryii.'Ni" *"to stosowa. innego asortymentudrewna. 
-Elementy konstutgl *iZty d*iffi' -"rir"r.u wilgotnosi maksymatnie 23%. )liedol,yczalne jest aby dri*rro nu *l* ["riJt.i":" .i"ulo *a.._.i-r"pJ." rsmolowe sgki, sinizng, rdzenie podw6jne, czerwierl, zgniliz.ng migttq rakoia;Se,

zagtzybieue oraz pgknigcia mrozowe i piorunowe. Drewno .*i uye 
'zabezpieczone

Srodkiem grzybo-, ogro-, i owadob6jczym.

5.2.2.2.L4czliki

Do l4czenia element6w konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac l4czniki metalowe

takie jak gwozdzie, swormie, wkrgty i Sruby stalowe.

5.3. Sprzgt

5.3.1. Wymagania og6lne dotyczQce sprzetu :r

Wymagania og6lne dotycz4ce sprzgtu podano w ST D'00.00.00 "Wymagania og61ne"'

5.3.2. Sprzpt do wYkonania Prac

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t ciesielskich pozostawia sig do uznania wykonawcy,

p" *!"Or*ri* z inspek6iem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzqt, maszyny lub
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.,ffi ;#,il#ffi y'tr#:l"il##,ffi&T}*ffi:H;l#yl;*:?#:y,i"y

5.4. Transport

5.4.1. Og6lne wymagr

og6rne wymaganiu oor.to'" 

dotycz4ce transportu

s.4.2. Transpo* rr,.Irfsportu 
podano w ST "wymagania og6rne.

gHwfr *rri#,n;#ffi mrm,-*ru;;5.5. IVykonanie rob6t
5.5.I. Og6he zasady wykonywania robdt

Ogdlne zasady wylsayy*ri,

5.5.2. wykonanie prac 

I rob6t podano w ST "wymagania og6lne'

5.5.2.1. Przygotowanie element6w konstrukcyjnych

IGawgdziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obr6bk4 powinny by6skladowane na. rownych podkladacir * p..ri,r#i"i"iennych pryznactr" tak aby
poszczeg6-ln9 jej elementy nie stykaty sig ze-sob4.'czola poszizegoinych krawE&iak6w
powinny by(, zabezpiecznne poprzaz ich obicie deseczkami w -celu 

zapobieienia ich
spgkania- Ikawe.dziaki przed ich zamontowaniem powinny byt, zahezpieizone Srodkiem
impregnacyjnym ,,Fobos 4", poptzez 30 minutow4 k4piel najlepiej pod ciSnieniem w
autoklawach.. Widoczne elementy konstrukcji dachu i zadaszenia schod6w zewngtrznych
musz4 byi pfleshugane. Podczas obr6bki elementow konstrukcji czynnoSci elementow

powtarzaj4cych sig wielokrotni e mleiry wykonywac grupowo (np.: Scigcia tofi99w,
nawiercanie otwor6w itp). Po obrobce wszystkich element6w naleiry wykonac pr6bny

montzrZ eleme'nt6w w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nastgpnie nale?y przeprowadzit

znakowanie, kt6re mi na celu okreSlenie miejsca zestawu w calej konstukcji. MontaZ

poszczeg6lnych element6w konstrukcyjnych prowadzi,b_z firyciem odpowiedniego sprzqtu
'(*g. r'-r1riu *yto**"y zaakceptowanego pizez inspektora nadzoru inwestorskiego)'

5.5.2.2.Dopuszczrtneodchylkiwdokladnofciwykonanierob6tciesielskich

Roboty ciesielskie musz4 byd wykonane zgodnie z okre6lonymi powyzej wymaganiami dla

prac ciesielskich. NiedoLzymanie powyzszych wymagarl bgdzie podstaw4 d9 ofmowV

;A;;ilfu ciesielskich.'odrzucone elementv zostan4 naprawi*: l"b yii:l:,1"--T
io#' *rt"y wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana element6w podlegaJq

powyzszym warunkom i muszq by6 zaakceptowaie ptzez inspeklora naoz)ru

inwestorskiego.
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---ffi?rri-,*edq 

cechv tecftniczne zasrosowaneso 
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hkie jak:
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5.5.2.4. Drobne raprawy

t

5.6. Kontrola jako5ci rob6t

5.6.1. Og6lne zasady kontroli jako5ci rob6t

Og6lne zasady kontoli jako$ci rob6t podano w ST "Wymagania og6lne".

5.6.2. Kontrola prawidlowo5ci wykonania rob6t

Kontola jako6ci rob6t polega na sprawdzeniu:
- JakoSci zastosowanego drdwna,

- Jako5ci stopnia impregnacji drewna
- Jako6ci pol4czeri drewnianych element6w konstrukcji,

- Wymiar6w zastosowanych przekroj6w drewna"

- Dokladno5ci montazu poszczeg6lnych elementow konstukcji' - .

W czasie kontoli szczeg6lna uwagabqdzie zwracana na sprawdzenie zgodnoSci

prowadzenia rob6t ciesiilskich z projeictem organizacji rob6t i przepisami BIOZ

5.7. Obmiar rob6t

5.7.1. Og6lne zasady obmiaru rob6t

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

5.7.2. Jednostkaobmiarowa
Jednostki obmiarowe rob6t okreslone sq w kartach formularzy wyceny. Podstaw4 przyjgcia

jednostki obmiarowej jest formularz wycen

iednostkami obmi..6r":-i s4 I m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego
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5.8. Odbi6r rob6t

8"i+T ;ffiff 
"ffi !1".'#*ffi ,- 

s,wvmagania og6rne".
-::I?: rog9t zanikaj4cych i uleffiych zaoyciu,- ocDlor ostatecznv-
zgodnie z z.asadar# podanymi w ST ,,Wynagania og6lne,,.

5.9. podstawaplatno5ci

Og6lne ustalenia dotycz*ce podstawy platnoSci podano w ST ,,Wyrnagania og6lne,
5.10. przepisy zwi4zane

: Iil.iifiiiiii _ BrH:,ffi;Te igrase,

:iffi$tlflii#ffi*.,g***#**#m*e'Ii,eikrej.ne,

Inne dokumenty i instrukcje

;Yffi;il.-czne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I czgsi II Warszawa
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:"Hffffi 'r::rffiTi11flff"*I:&ffi,g*,,odpowiednimiporskiminormamii
6.1.5. Og6lne warunki dotycz4ce rob6t

Wyrnagania og6lne dotycz4ce rob6t podano w ST ,,Wyrnagania 
og6lne,,.

6.2. Materialy

6.2.1. Og6lne rvymagania dotycz4ce material6w

f#H,t'ffiHfliliiHisi#,:xt.+H11ffi,itr'n.mram
nomr porskich,-- -----' 'r zharmonizowan4 nonnq europejska Uprowadzon4 do zbioru

mmffi **g$l*r,w:ffiH$#ffi 
fu _*fiffiffid:h?r

6.2.2. Rodzaje material6w

ffi *.btffi :?:#":ilfr::#y,ff #;1':t,jes'fdoogniochronnego

T,,Sru;.T;hr-,*,ry,"1rxry:n1,ffiH#ltffiHf ffi IJffi*

'ffi;13ffi;ffi1fiffi4gffi:'ffi 

,ffi ffi-;
6.3. Sprzgt

6,3.I. Wymagania og6lne dotyczqce spzgtu

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

6.32. Sprzgtdowykonaniaprac

RoBj: 
:przetrl uzywanego do rob6t pozostawia sig do uznania wykonawcy, pouzgodnieniu z inspektorem uodo*taelo. r-alftotwiet sprzpt, maszyny lubnanQdzia nie gwarantui4ce zachowania *y-"g*I"t"s.i"wych rob6t i'pt"prrol"-uiiz

ffff o"., inspektora nadzoru inwestorskie[o rayr*Jinlo**" i 
"f 
JJ"pl-.*r#L



●
「

EolrJ
6.4. Transport

64。1.Og61ne wymaganin dowCzeCe tran.spOrtu

‐ス:“ ^__0"Ine nagania d。
,(   ~`~‐

Ⅲ
…Ψυ=u

Ztte transpOmpOdano w sT"whagania O"lne.

64.2.TansDO■
m●仏遭̂ .′

Transport materialdw

$ffi ,*;fl*F#r,#.ll*.rufri#*ffi #T--.+nl;

6.5.1. Og6lne zasady wykonywania rob6t
Og6lne zasady rrykonywar .

6'52' wykonanr. oo" 

ou to*t podano w sT "wymagania og6lne'

6.5.2.1. przyst4pienie 
do rob6t

*ffi dl,rmlr*l#**mfig.m*nfif,n*,:,lrir*,r*'r,
fl{ffi f."fft.-'d;":"xt, Td/#?*H,,, :F"tri"ffi
::3.*ryry?:.I nrzrnaan. s.t.rar#" J*g"L"sci poalozy z wymaganiami jw.
Tlezy okreslii zalaes prac, rodzaje materiJo;;;il;v usunigcia tvch niezgodnosci.NasQpnie. przeprowadzic ponown4 kontrolg p"ar"ry I wyniki odnotowac w formieprotokolu kontoli i rapisu do Dziennika Budorvy

6.5.5.2. Przygotowanie podloia

Roboty malarskie nie powinny by6 prowadzone :

- podczas opad6w atnosferycznych (w przypadku rob6t na zewn4trz budynku)

- w temperaturze ponizej +5'C, z dodatkowym zastrzpieruem, aby w ci4gu doby nie

nastgpowal spadek temperatury ponizej 0'C,
- w temperaturze powyzej 25oC, z dodatkowym zastzBrnniem" aby temperatura podloza

nie byla wyhsz-a nil 20oC (np. w miejscach bardzo naslonecznionych).

w przypaatu wyst4pienia opad6w w trakcie prowadzenia rob6t malarskich 6wie2o

pomalowane, nie wyschnigte powierzchnie nale2y osloni6.

irace malarskie - zibezpiecznnta antykorozyjne na podlo2ach stalowych prowadzid nalezy

przy wilgotnoSci wzglgdnej powietrza nie wigksznj mz 80o/o.

io&ozu- drewniane 
'prz,,.acz.o',e do powlok malarskich lakierem powinny by6

oczy szczone, odluszczone przeszlifowane.

Powierzchnia przelzrflczona do gruntowania powinna by6 czystz i dobrze odtluszczona

oraz sucha.
Nigdy nie nalehy uLywat wody lub produkt6w zawieraj4cych wodg na surowe drewno,

rr"r.g6loi" gatuok6r, tropikalnyclr, gdy? moirc ona uaktywnid substancje zawarte we

wl6knach tych gatunk6w drewna.
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pOgObWane uprze面 op蘭れza pom"∬
留%《諸認蹴肝TttЪ設otηmania gmbOSci warsu suchei ok.60u

Op“cz tego warstw9 podkladowa motta wykontt z imych farb antykorozyinyCh jak:

epoksydowa9 nalowa miniowa 60%,chlorokaucaowa przeciwdzewna czenona
lenkowa isTenowa z zachowaniem mЩ ttw aplikaciijak¬γ珂 .

6.5.53。 Wykonanie poszczeJInyCh powlok

Lakier do drewlla

爾職醐翻
ぷ賠珈鰍脚
Dia l innen・ Temperatura lakiem powilnna

器 鵠 ∬:胤喘 悧 鵬 蹴典補朦聯鮎 黒
ctnka Warstwa,a pO WySChniOciu przeszliおw"matemalem`ciemym o gradacii C40
celem usun10cia w10盤6W.BezpoSrednio po zako血

"特
niu prac nalett dok19Я nie oczy`ci6

narzOdzianawskoWe lub pQdzd ksylenem lub nat.

|

|

|
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Iaルbsci rob6`

CCl・ QganeasadykOntrO‖
ja■06u rOb6.

0"Ine zasadykontrolijょ

gania og61ne".
662.K。

.詢

“
』a prawidI

粍gtti臨:鵡鑑』讚 wdzenie zgodnO釘
6■  Obmiar rOb6t

a■1・ Og61ne zasady Obmiaru rclb6t

O"ine zasady obmiam rOtttpOdano w sT"w獅

agania O"Ine".
6。■2, Jed■Ostka ObmiarOwa

欄椰椰革栃 胤Ⅲ
平…dStaw.画弾a

6.8.  Odbi6r rob6t                         ,

0"inc 7,Sady odbioru rob&podano w ST"Wymagania og6he'.

Robotyobi゛ eniniasη  ST obttmui午
_Odbi6r rob&za出 可 甲 yCh i uleg劉 磐 yCh Zanciu,

_Odbi6r ostateczny,     7ST,,WⅢ
agania o"lne".zgodnie z zas'A'mi pOdan_Ⅵ

l

`。

9。  POdSlほwa platno6c

Ojlne ustalenia dotycz"e podStaw platnoSci podano w ST,,Wymagama og6he"

6.10。 PrZepisy躙″ilzane

:濶暁郡 響t鰐鮮 撚 i‰
淵野…wodne w。けlakierOwe i wStemy pow10kOWe鵠鵠雛 品鶏野l.響nciana weWnOme Sciany isuflty‐


