
Zalacznik rtr 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROB()T

MALOWANIE WEWNETRZNE

kod CPV 454421-00-8

1. WST4P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i

odbioru rob6t o96lnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq

wylconania malowania wewnqtrznego realizowanego w ramach remontu klatek schodornrych

w budynkach mieszl<alnych wielorodzinnych przy ul. Radnej 9 oraz Radnej L5 w Warszawie

1.2 . Zakr es s to s owa n i a S p e cyfika ci i T e ch n i c z n c j

Specyfikacja techniczna stanowi obowiqzujqcy dokument wykonawczy w Sp6tdzielni

Mieszkaniowej ,,Radna" w Warszawie przy zlecaniu i realizacji rob6t dotyczqcych wyl<onania

powlol< malarskich w budynl<ach mieszl<alnych nalezqcych do Sp6ldzielni.

2. MATERIAL,Y
. Wszelkie materiaty do wykonywania powtok malarskich powinny odpowiadai

wymaganiom zawartym w normach paristwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajqcych

dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
o Stosowanie materiat6w dziataiqcych na siebie szkodliwie, jest niedopuszczalne.
. Materialy u2yte do malowania powinny byi pal<owane, przechowywane i transportovvane

w sposob wsl<azany w normach i Swiadectwach ITB oraz instrukcjach producenta.

. Bezpo6rednio przed uzyciem nalezy sprawdzii:
o Termin przydatno6ci do u2ycia podany na opakowaniu,

o Wyglqd zewnQtrzny farby w l<a2dym opakowaniu. Ocenq wyglqdu zewnqtrznegcr

nalezy przeprowadzi6 wizualnie.
o Farba powinna stanowii jednorodnq w kolorze i konsystencji mieszaninq.

o Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w kt6rych widai grudki wypelniaczy (z wyiqtkir:m
niekt6rych farb strul<turalnych), kozuch,6lady plesni, trwafy, nie dajqcy siq wymieszai
osad, nadmierna, utrzymujqce siq spienienie, obce wtrqcenia, zapach gnilny.

3. WYKONANIE ROBOT

3.L, Wymagania og6lne
. Roboty malarsl<ie nie pow nny by6 prowadzone:
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o W temperaturze ponizej + 5 st C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciqgu doby nie
nastqpowal spadek temperatury poni2ej 0 st. C,

o W temperaturze powy2ej25 st. C, z dodatl<owym zastrzezeniem, aby temperatur;r
podlo2a nie byla wy2sza ni220 st. C (np. w miejscach bardzo naslonecznionych).

r Roboty malarskie mozna rozpoczqc, je2eli wilgotnoji podto2y mineralnych (tynki, beton,

mur, itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wiqksza ni2 okre6lono w warunkach
tech n icznych

r W pomieszczeniach zaml<niqtych przy pracach malarskich nale2y zapewnic odpowiedniq
wentylacjq,

o Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzii z dala od otwartych
irodel ognia.

. Powloki z farb powinny:
o Rownomiernie pokrywai podtoze, bez prze6wit6w, plam i odprysk6w- nie powinny

Scierai siq ani odpryskiwa c przv potarciu miql<kq tkaninq bawelnianq
o Nie miei :ilad6w pqdzla

o W zalcresie barwy i potysku byc zgodne ze wzorem producenta
o Byi odporne na zmywanie wodq ( za wyjqtkiem farb wapiennych i cementowych llez

dod atk6w modyfi l<ujqcych,

3.2. P rzy gotowanie p o dlo2a
Wymagania dotyczqce podtozy pod malowanie sq nastqpujqce:

o Nowe nie malowane tynki powinny odpowiadai wymaganiom odpowiednich norm.
Wszelkie uszkodzenia tynk6w powinny byi usuniqte przez wypelnienie odpowiedniq
zaprawE izatarte do r6wnej powierzchni. Powierzchnia tynk6w powinna byi pozbawi<lna
zanieczyszczeri (np. kurzu, rdzy, tluszczy, wyl<wit6w solnych). Wystajqce lub widoczne
n ieusuwa Ine elem enty meta lowe powin ny byi za bezpieczon e a ntykorozyjnie.

. Tynki malowane uprzednio farbami powinny byc oczyszczone ze starejfarby iwszelkich
wykwit6w oraz odkurzone iumyte wodq. Po umyciu powierzchnia tynk6w nie powinna
wykazywai 5lad6w starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej.

o Po zerwaniu starych powlol< malarskich nalezy wyl<onai uzupetnienia gipsem
szpachlowym lub gotowymi masami posiadajqcymi odpowiednie dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

. Uszkodzenia tynk6w nale2y naprawii odpowiedniq zaprawq, a elementy metalowe
zabezpieczyi antyl<orozyjn ie.

o Ewentualne podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny byi odkurzone, bez plam
tluszczu i oczyszczone ze starejfarby. Wkrqty mocujqce oraz styki plyt powinny byi
zaszpachlowane, Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byc naprawione masq szpachlo'ruq,
na kt6rq wydano aprobatq technicznq.

o Elementy metalowe powinny byi oczyszczone z pozostalo6ci zaprawy, gipsu, rdzy i plam
ttu szcz u .

o Grunt nal<tadai szczotkq malarskq, wall<iem lub natryskiem. W przypadku wystqpienia
d uzej chtonno6ci podtoza gru ntowa n ie przep rowadzii dwu krotn ie.

. W czasie wykonywania rob6t iw fazie wysychania temperatura ochtodzenia i podto2il nie
powinna byi nizsza niz +5oC, a w przypadku material6w krzemiennych (silikatowych) nie
powinna byi nizsza niz +BoC; zapewnia to odpowiednie warunki wiqzania,



3.3. Wykonanie powlok malarskich
. Przed przystqpieniem do prac nale2y sprawdzic podlo2e - naprawic uszkodzenia, rysy

skurczowe, oczy:icii z kurzu, pozostalo6ci zapraw i ewentualnych zniszczerl farb, je2eli

podklad byl uprzednio malowany i oczyszczone chemicznie z wykwitow grzyb6w ple5ni

itp.
o Podlo2e powinno by6 stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione element6w

zmniejszajqcych przyczepno(i material6w.
o Podlo2e nie moze byi wyl<onane lub zawiera6 materialu, kt6rego wej5cie w real<cje

chemiczne z dowolnym sktadnikiem wyrob6w do gruntowarria podloza spowoduje utratq
jego funkcji (np. w wynil<u kontaktu gips/cement). Podlo2e powinno spelniai normaty'wne
lub umowne kryteria tolerancji odchyleri powierzchni i krawqdzi.

o Pierwsze malowanie nale2y wykonai po:

o Calkowitym ukofczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociqgowych l<analizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjqtkiem zalozenia
urzqdzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych ( ltiafy
montaz ) oraz armatury oSwietleniowej ( gniazdka, wylqczniki itp.),

o Calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu drzwi p-poz.
. Drugie malowanie mo2na wykona6 po monta2u wszelkiego osprzQtu
o Elementy, kt6re w czasie rob6t malarskich mogq ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nzrlezy

zabezpieczyi i oslonii.

4. ODBI6R ROBOT
. Odbi6r podfo2y przed malowaniem

o Odbi6r prowadzii po zakoriczeniu rob6t tynkarskich wraz z ich naprawami i

uzupelnieniami oceniajqc r6wnodi i wyglqd powierzchni zgodnie z Warunkami
Technicznymi i Normami

o Odbi6r podlozy nalezy przeprowadzii po zamocowaniu i wbudowaniu wszystl<ich

elementow przeznaczonych do malowanra
o Zapylenie powierzchni (z wyjqtkiem powierzchni stalowych) nalezy ocenii przez

przetarcie powierzchni suchq, czystq rqkq.

o W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy u2yi czystej szmatki.

o Wilgotno6i podto2y nalezy ocenia6 przy uzyciu odpowiednich przyrzqd6w.

o Wyniki odbioru podlozy nalezy odnotowai w Dzienniku Budowv.

. Odbi6r powtol< malarskich

Odbior rob6t malarskich nastqpuje po stwierdzeniu zgodno6ci ich wyl<onania z

zamowieniem, kt6rego przedmiot ol<reSlajq projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbi6r rob6t, zgodno:ici z wymaganiami norm, aprobat technicznych . Roboty
malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymogami mogq byi odebrane pod
warunkiem, ze odstqpstwa nie obnizq wta:iciwo6ci uzytkowych ikomfortu ich uzytkowilnia.
W przeciwnym wypadku nalezy je poprawi6 iprzedstawii do ponownego odbioru.

Protok6l odbioru powinien zawierai:

o Ocenq wynik6w badari,



o Stwierdzenie zgodno5ci lub niezgodno6ci wykonania rob6t z zam6wieniem,
o Wykaz wad i usterel< ze wskazaniem sposobu ich usuniqcia.

Odbi6r rab6t malarskich obeimuie:

o Sprawdzenie wyglqdu zewnqtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w
Swietle rozproszonym z odlegto(ci okoto 0,5m

o Sprawdzenie zgodno(ci barwy i pofysku przez por6wnanie w swletle
rozproszonym barwy i potysku wyschniqtej powloki z wzorem producenta

o Sprawdzenie odporno5ci na wycieranie- przez lekkie kill<ukrotne pocieranir: jej
powierzchni wetnianq lub bawetnianq szmatkq w kolorze kontrastowym do
powloki. Powfokq nale2y uznai za odpornq na wycieranie, jezeli na szmatce nie
wystqpily Slady farby

Badanie powtok przy ich odbiorze nale2y przeprowadzid po zakodczeniu ich wykonania, nie
wczedniejjednak niz po 14 dniach. Ocenq technicznq nalezy przeprowadzii w temperaturze
powietrzanienizszej ni2+5oCiprzywilgotno6ciwzglqdnej powietrzaniewy2szej ni265%

OKL.ADZINY CERAMICZNE SCIAT{ I PODT.OG

Itod CPV 45442100-B

1. wsrEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacjitechnicznej (ST) sE wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru rob6t o96lnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq
wyl<onania rob6t ceramicznych 6cian i podl6g realizowanych w ramach remontu klatki
schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Radnej 9 oraz Radnej 15 w
Warszawie w SM Radna.

L.2. Zakr es sto sowania S p e cyfikac j i T echn iczne j

Specyfikacja techniczna stanowi obowiqzujqcy dokument wykonawczy w Sp6tdzielni
Mieszkaniowej ,,Radna" w Warszawie przy zlecaniu i realizacji rob6t dotyczqcych wykonania
okladzin ceramicznych z ptytek glazurowanych Scian i podt6g w budynkach mieszkalnych
nalezqcych do Sp6tdzielni.

2. MATERIAT,Y
. Wszelkie materiaty do wykonywania okladzin ceramicznych powinny odpowiada6

wymaganiom zawartym w normach paristwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajqcych
dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

. Stosowanie materiat6w dzialaiqcych na siebie szkodliwie, jest niedopuszczalne.

I,Vu^,



Materialy uzyte do rob6t ceramicznych powinny byi pakowane, przechowywarle i

transportowane w spos6b wskazany w normach iSwiadectwach ITB oraz instrukcjach
o rod ucenta.

. Bezpo6rednio przed uzyciem ptytl<i nalezy posegregowai wedlug gatunku, wymiar6w i

odcieni.

Piytki Scienne oraz podtogowe nale2y dobrac kolorystycznie istniejqcych wymiarami dr>

istniejqcych oktadzin

Gatunek ijakoSi ptytek nie moze byi ni2sza ni2 ptytek istniejqcych okiadzin

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Wymagania og6lne
o Wewnqtrzne roboty ol<iadzinowe mozna wykonywai po:

o Zakonczeniu rob6t tynl<arskich

o Montazu idopasowaniu stolarki, ale przed zatozeniem opasek, jezeli nie sq cne z

okladziny ceramicznej.
o Calkowitym zakodczeniu rob6t instalacyjnych, ale przed zalozeniem

ceramicznych imetalowych urzqdzeri sanitarnych oraz armatury o6wietleniovvej,
Roboty okfadzinowe powinny byi wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej ni2
'r-) L.

Elementy montowane tal<ze powinny miei temperaturq nie: nizszq ni2 +50C.

Okladziny z ptytek fajansowych (glazury) mogq byi wykonane przez osadzenie na

zaprawie lub metodq przyklejania na klej.

Spos6b pierwszy powinien byc przy uktadaniu ptytek na 6cianach murowanych, przy clym
powierzchnia takiego podloza powinna odpowiadai wymaganiom stawianym podlozu
pod tynki zwykle.

. Przy stosowaniu metody przyl<lejania plytek podtoze powinno byi r6wne, mocne i wolne
od zanieczyszczen.

o Do przyklejania glazury nadajq siq powierzchnie z betony, elementy z plyt gips<two-
kartonowych oraz tynki cementowe i cementowo-wapienne. Jako podloza nie nirlezy
stosowai tyn k6w wapiennych.

3,2. Ukladanie plytek ceramicznych na zaprawic
Przed przystqpieniem do robot nalezy doktadnie zmoczyc podfo2a wodq. Nastqpnie obrzuca
siq je rzadkE zaprawE cementowq o stosunku 1:3

Plaszczyzna ol<tadziny powinna byi wyznaczona przez tymczasowe przyklejenie na zaprawie
lub l<leju plytek kierunl<owych ze sprawdzeniem lata ipoziomicq prawidlowo5ci ptaszczyzny.
Przy ulo2eniu pierwszych plytek l<ierunkowych nastqpuje ustalenie gruboSci warstwy
zaprawy, l<tora nie moze przekracza(.2,5cm .

Plytki przed utozeniem powinny byc zanurzone na kilka sekund w wodzie. Uldadanie
rozpoczyna siq od dolnego pasa, poiozonego nad cokolem. Pierwszy rzqd nalezy starannie
spoziomowac.
Wykonanie oldadziny sktada siq z nastqpujqcych czynnoSci:
- natozenia zaprawy cementowej (1:4 +1:5) na spodniq powierzchniq plytki, przytoi:enia
ptytki do:iciany idociskania jej lekkimi uderzeniami trzonl<a kielni do momentu, az plytka
znajdzie siq we wlaSciwym polozeniu. Polozenie plytki sprawdza siq latq przyldadanl do
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ptytek kierunkowych. Plytki ul<tada siq z pozostawieniem jednal<owych spoin (grubo5i spoin
zale2y od wielkoSci ptytek lub od wytyczny projel<tu wnqtrz, je2eli taki byl zlecony). Przy

Sredniej wielkoici plytek zalecana jest spoina o grubo6ci 2mm. Jednakowq gruboS6 sqpoin

zapewnia wkladanie miqdzy plytki, w czasie ich ukladania plastikowych l<rzy2aczl<6w, l<t6re
przed wykonaniem fugi nale2y usunqi.
Ostatni rzqd plytek, powinny byi ulozone z plytek o zaol<rqglorrych brzegach lub wyl<odc;:one

listwq naro2nikowq z PVC. Naroza wypukte mo2na wykoirczyd jak wy2ej lub poprzez

szlifowanie krawqdzi ptytek.

Po osadzeniu pfytek pozostawia siq oktadzinq na 5=7 dni z otwartymi spoinami, a nastqpnie
wypelnia siq je fugq (rozrobionq zgodnie z informacjq producenta). Spoiny wypelnia siq za

pomocq szpachli. Po wstqpnym stwardnieniu fugi w spoinie oktadzinq nalezy zmyi woclq, a

po wyschniqciu przetrzei suchymi szmatami.

3.3. Ukladanie pfytek ceramicznych na klej

Za pomocE kleju mozna mocowa6 plytki na doktadnie wyr6wnanym podkla,Jzie.
Powierzchnie pod wzglqdem r6wno6ci i gladko:ici powinny odpowiada6 wymaganiom tvnku
l<at. lll. Jezeli tynk byl uprzednio malowany, nalezy usunac powlokq farby oraz dokladnie
zmyi powierzchniq Sciany. Je2eli tynk jest zniszczony nale2y zniszczonq powierzchniq odbii i

wyl<onai nowy tynl< w tym miejscu.
Do mocowania plytel< stosuje siq kleje dostqpne na rynku. Lepiszcze nalezy przygotowai
zgodnie z instrukcjq producenta, bezpoSrednio przed uzyciem. Nalezy przygotowai takq iloSc

lepiszcza, aby przed upiywem 2 godzin od chwili zrobienia zc,stalo wykorzystane. Lepiszcze
powinno miec konsystencjq plastycznq. Na ptytkq naklada s;iq je za pomocE zqbl<owanej
szpachli. Gruboii warstwy powinna wynosii ok. 2mm.
Przed rozpoczqciem przyl<lejania ptytek podtoze musi byi dokladnie oczyszczone z l<urzu i

zanieczyszczeri. Podloza gipsowe powinny by6 zagruntowane. Wykonanie oktadziny nalezy
realizowai fragmentami o takiej powierzchni, aby ptytki mogty byi przyklejone nie p62niej
niz w ciqgu L5+20 minut od chwili naniesienia kleju. Wszelkie zabrudzenia iresztek l<leju

nale2y natychmiast usunq6 szmatkq zwil2onq w czystejwodzie
Wykoriczenie oktadziny jest analogiczne jak dla plytek ktadzionych na zaprawq.

3.4. Ukladanie plytek terakotowych , gressowych

Plytl<i ceramiczne przed przyl<lejeniem nalezy posegregowai wedlug wymiar6w, gatunl<6w i

odcieni. Nastqpnie nalezy wyznaczy6 liniq od kt6rej ukladane bqdq plytki. Kompozycjq klerjqcq

przygotowac zgodnie z instrukcjq producenta.
Kompozycjq klejowq rozprowadzii packq zqbkowanq ustawion;1 pod kqtem 500

r6wnomiernie pol<rywajqc calq powierzchniq Sciany, Powierzchnia z natozonq warstwq
kompozycji klejqcej powinna pozwolii na wykonanie okladziny w ciqgu 10 minut. Plytki
uktadai poczEWSZy od wyznaczonej linii. Nakladajqc plytkq trzeba jq lekko przesunqi po
Scianie ol<. l--2 cm, ustawii w zqdanej pozycji i docisnqi tal<, aby warstwa kleju pod ptytl<zy

miala gruboSi 6-8 mm.
Przesuniqcie nie moze powodowac zgarniania kompozycji l<lejqcej. W celu doldadnego
umocowania plytki i utrzymania oczekiwanej szeroko5ci spoiny nalezy stosowai wktadki
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okladziny nalezy usunqi: nadmiar kompozycji klejqcej
ze s00rn,

Zaleca siq aby szerokoSi spoiny wynosita przy plytkach o dlugo6ci boku:



. do 100 mm

. od 100 mm do 200 mm

. od 200 mm do 600 mm

. powyzej 600 mm

okolo 2mm
okolo 3 mm

okolo 4 mm

okolo 5-20 mm

Po zwiqzaniu kleju nalezy usunqi wkladki dystansowe iwypelnid spoiny zaprawq do
fugowania na menisk wklqsty. W okladzinie nalezy wykonai dylatacjq w miejscach dylatacji
podkladu, a szczeliny wypetnic masq dylatacyjnq lub zastosowa6 specjalne wkladki. Masa i

wkladki dylatacyjne musza miec aktualnq aprobatq technicznq.

4. ODBIOR ROBOT
o Podstawq odbioru rob6t oktadzinowych stanowr:

o Stwierdzenie zgodnosci wyl<onania z warunkamiter:hnicznymi ininiejszq ST.
o Dziennik budowy, zawierajqcy zapisy dotyczqce odbior6w poszczeg6lnych rcb6t

zanikajqcych, przed m ia r SM, kosztorys ofertowy.
o Protok6ly z badari kontrolnych, deklaracje zgodnoSci lub certyfil<aty material6w,

protok6ty odbior6w dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robot,
wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania rob6t niezgodno6ci idziatarl
korygujqcych.

o Oktadziny wykonane w spos6b niezgodny z wymaganiami mogq byi odebranr:
pod warunkiem, ze odstqpstwa nie obnizajq l<omfortu uzytkowania.

o Protok6l odbioru powinien zawierai podsumowanie wynik6w badari,
stwierdzenie zgodnoSci lub niezgodnoSci wykonania tynk6w lub okladzin z

ustaleniami projektowymi, wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniq':ia
o Kontrola okladziny z ptytel< obejmuje sprawdzenie:

o Zgodno6ci wyl<onania z dokumentacjq technicznq poprzez oglqdziny
i pomiary

o Stanu podlozy na podstawie odbior6w miqdzyoperacyjnych
o Jako5ci materiat6w na podstawie deklaracji zgodnodci lub certyfikat6w

zgodnoSci przedlozonych przez dostawcq
o Przyczepnoici okladziny poprzez lekkie oplukanie - nie powinna wydawai

gluchego odglosu
o PrawidtowoSci wyl<onania dylatacji w miejscach dylatacji podkladu,

prawidtowo6ci ukladu i wypetnienie szczelin. lch szerokoSci- powinna wynosii
5-10 mm

o Prawidlowo(ci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicq i pionem z doktadno(ciq
doLmm

o Grubo:ii warstwy kompozycji klejqcej pod ptytkq, kt6ra nie powinna przel<ra':zai
wartoici okre6lonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia
kompozycji klejqcej

o Odchylenie krawqdzi plytek od kierunku poziomeg;o lub pionowego nie powinno
byi wiqksze ni2 2 mmf m, odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyznl/ nie
wiqksze ni2 2 mm na dtugoSci taty dwumetrowej.



TYNKI WEWNETRZNE

kod CPV 4510000-4

1. wsTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacjitechnicznej (ST) sE wymagania dotyczqce wyl<onania
i odbioru robot o96lnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq
wyl<onania rob6t tynkarskich realizowanych w ramach remontu klatki schodowej budynl<u
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Radnej 9 oraz Radnej 1l.5 w Warszawie w SM Radna.

1.2. Zakr es s tos owa n i a S p e cyfika ci i T e ch n i c z n c i
Specyfikacja techniczna stanowi obowiqzujqcy dokument wykonawczy w Sp6tdzielni
Mieszkaniowej ,,Radna" w Warszawie przy zlecaniu i realizacji rob6t dotyczqcych wykonania
tynk6w i gladzi w budynkach mieszkalnych nalezqcych do Sp6fdzielni.

2. MATERIAI,Y

o Wszelkie materiaty do wykonywania tynk6w wewnqtrznych powinny odpowiada6
wymaganiom zawartym w normach paristwowych lub 6wiadectwach ITB dopuszczajqcych
dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

o Materialy do wyl<onania tynk6w zwykiych powinny odpowiadai wymaganiom normy PN-

90/B-14501
o Stosowanie materiat6w dzialaiqcych na siebie szkodliwie, jest niedopuszczalne.
. Materialy u2yte do realizacji tynk6w powinny byi pakowane, przechowywarre i

transportowane w spos6b wsl<azany w normach i Swiadectwach ITB oraz instruk<:jach
p rod ucenta.

o Do zapraw slu2qcych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowai piasek
odmiany 1 wg PN-79 /8-0671,1,.

. Do zapraw przeznaczonych na wierzchniq warstwq tynku o gfadkiej powierzchni nr:lezy
stosowai piasek odmiany 2 wg PN-7918-067L1,.

. Cement przeznaczony do wykoriczenia powierzchni tynk6w wypalanych powinien byi
przesiewany w celu usuniqcia ewentualnych grudek i skawaleri.

o Gotowe mieszanki tynkarsl<ie do wykonywania tynl<6w zwyktych powinny odpowiadai
wymaganiom normy PN-B-10109: 1998.

3. WYKONYWANIE ROB6T

3.1.. Tynki zwykle

Podloza tynk6w zwyklych powinny odpowiadai wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.

3.3.2.
. Tynki zwykte stanowiq warstwq ochronnq, wyr6wnawczq lub ksztaltuiqcq formq

mechanicznie, do kt6rej wykonania zostaiy u2yte zaprawy architel<tonicznq tynl<owarrego



elementu, nanoszq rqcznie Iub odpowiadajqce wymaganiom norm lub aprr:bat
technicznych nie zawierajqce dodatk6w dekoracyjnych, kwasoodpornych.

. Tynki zwykte ze wzglqdu na miejsce nanoszenia, sposobu nanoszenia, rodzaj podlo2a,
rodzaj zaprawy, liczbq warstw itechnikq wykonania powinny byi wykonane zgodnie z p. 2
normy PN-70/BG-10100.

Przed rozpoczeciem prac nale2V skontrolowa6:

o przygotowanie podlo2y.
o zakof czenie robot murowych
o zakofczenie rob6t instalacyjnych podtynkowych.
o osadzenie o(cieznic drzwiowych iokiennych.
o jako56 materiatow (np. cementu, wapna, piasl<u, suchych mieszanek).
o Przy wykonywaniu tynk6w nalezy przestrzegai zasad przedstawionych w p. !1.3.1

normy PN-70/B-10100.

3.2. Tynki pocienione, przecierki tynk6w, gfadzie

o Do wykonywania tynk6w pocienionych nalezy stosowai masy tynkarskie wymienione w
normie PN-B-10106:1997 (w przypadku suchych mieszanek) lub spelniajqce wymagania
aprobat technicznych (w przypadku mas w postaci past).

. Tynl<i pocienione , gladzie mozna wykonywai na podlo2ach
o z beton6w kruszynowych
o z beton6w komorkowych
o z zapraw cementowo-wapiennej marki M2+M7,
o z gipsu i plyt kartonowo-gipsowych.
o szpachlowanych gipsem lub innymi szpachlami

Podlo2a powinny byi r6wne, niepylqce, bez rvs, spqkair itd. Nadlewki i wyst;rjqce
nier6wno5ci podloza nalezy skui lub zeszlifowai.Rysy, ral<i iubytki podlo2a naprawic
zaprawq cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi odpowiadajqcymi wymagarriom
stosowanych aprobat tech nicznych.
Zabrudzenia smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunq6. 7 podlo2y nalezy us"rnqi
warstwq pylEcE oraz odpylii powierzchniq.
Tynki pocienione igipsowe powinny stanowii warstwq ochronnq, wyr6wnav''rczq,
dekoracyjnq lub ksztaltujqcq formq architektonicznq tynkowanego elementu. Grubo6c
tynk6w pocienionych wynosi 2-Bmm.
Ze wzglqdu na fakturq powierzchni rozroinia siq tynki zacierane, cyklinowane, natryskr)we,
wytiacza n e.

Przed rozpoczqciem wykonywa n ia tyn k6w na lezy p rzeprowadzii kontrolq:
o wykonania podlo2a
o zakoriczenia rob6t stanu surowego
o zakoriczenia rob6t instalacyjnych podtynkowych
o osadzenia o6cieznic drzwiowych i okiennych.

Przy wykonaniu tynk6w pocienionych nalezy przestrzegad instrukcji producenta w zal<resie

przygotowania podloza, przygotowania masy tynkarskiej oraz sposobu i warur k6w
naktadania.



Waru nl<i wvkonania tvn k6w pocienionvch

o Tynki powinny byc wykonywane w temperaturze otoczenia nie ni2szej ni2 +506, pe6
warunkiem, ze w ciqgu doby nie nastqpi spadel< temperatury ponizej 00C.

o Dopuszcza siq wykonanie rob6t tynkowych w temperaturze nizszej tylko przy

zastosowa n iu od powied n ich srod k6w zabezpieczajqcych.

o Swie2e tynki powinny byc chronione przed zbyt intensywnym dzialaniem pronrieni
slonecznych (szczegolnie w okresie letnim) i opadami atmosferycznymi.

4. KONTROLA ROBOT

4.1,. Kontrola wykonywania tynk6w zwyklych

Kontrola wykonywania tynk6w zwyklych powinna byi przeprowadzona w zakresie:
o przyczepnoSci tynku do podlo2a,
o mrozoodpornoici.
o grubo(cipowierzchni.
o wad i uszkodzeri powierzchni.

o wykonczenia na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
o wykonczenia narozy i obrze|y,
o prawidtowo6ci wylconania powierzchni i krawqdzi.

Wymagania stawiane tynkom zwyklym przedstawione sq w p.3.3.3+3.3.1-0 normy PN-70/B-
10100.

Metody badari tynk6w zwyktych powinny by6 zgodne z p. 4 normy PN-70/B-10100.

4.2. Kontrola wykonywania tynk6w pocienionych i gladzi

Kontrola tynk6w pocienionych powinna obejmowac, co najmniej sprawdzenie:
o zgodno6ci z ustaleniami kosztorysowyml
o material6w
o sprawdzenie podlozy i przyczepnoSci tynk6w do podlozy
o przyczepno5ci tynku do podfo2a

o grubo6citynl<u

o sprawdzenie wyglqdu i innych wtaSciwo(ci powierzchni i krawqdzi tynku
o wykoriczenia tynk6w na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Kontrola powinna byi przeprowadzona nie p62niej ni2 przed upiywem L rol<u od daty
ukof czenia rob6t tynkowych.

5. ODBIoR ROB6T

Sprawdzenie zgodnoSci wyl<onania tynk6w z ustaleniami technicznymi poleg;r na

ustaleniu, czy wyl<onane tynl<i w zakresie rodzaju ifaktury sq zgodne z ustalerriami
technicznymi.

Sprawdzenie materiat6w polega na ustaleniu, czy zastosowany materiat jest zgodny z

ustaleniami projektowymi, l<osztorysowymi, czy legitymuje siq deklaracjq zgodno6ci lub

10 jl[,M



certyfikatem zgodnoSci z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub
aprobatami technicznymi, oraz na sprawdzeniu zapis6w z kontroli przed wykonaniem
tynk6w.
PrzyczepnoSi tynk6w do podtoza sprawdzii nalezy wizualnie i przez opukanie
drewnianym mtotkiem. W przypadku stwierdzenia pqcherzy, zluszczed oraz gtuchego
odglosu przy opukiwaniu tynk nale2y wykona6 ponownie.
Sprawdzenie grubo6ci tynku dokonujemy metodq obliczeniowq, przyjmujqc podanq przez
producenta iloSi niezbqdnq do wykonania 1 m2 tynku lub w razie wqtpliwo:ici dokorrujqc
bezpoSredniego pomiaru w miejscu odkrywki,

. GruboSi tynku powinna byi zgodna z ustaleniami projektowymi, lecz nie mniejsza ni2 2
mm i nie wiqksza ni2 Bmm.

Sprawdzenia wyglqdu i innych wta6ciworici powierzchni tynku nale2y dokonai metodq
oglqdzin wizualnych oraz poprzez przetarcie powierzchni rqkq.
Powierzchnia tynku powinna miei jednolitq fakturq i barwq zgodnq z ustalerriami
projektowymi.

. Niedopuszczalne jest wystqpowanie rys, spqkari, pqcherzy, smug, plam, przeSwit6w
podloza, wykwit6w i zaciel<6w.

a

o

Powierzchnia tynk6w nie powinna pyli6.

Sprawdzenia prawidfowo6ci wykonania powierzchni i krawqdzi tynku nale2y dokona6 w
spos6b podobny jak w p. 4.3.8 normy pN-70/B-1O j_00.

Wymagania w zakresie wykonania powierzchni i krawqdzi tynku sq takie jak wymienione
w tablicy 5 dla tynk6w kategorii ilt normy pN-70/B-10100.

Sprawdzenie prawidlowo5ci tynk6w na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy dokonai metodq oglqdzin wizualnych.
Naroza oraz wszellcie obrzeza tynk6w powinny byi wykonane zgodnie z ustaleniami
kosztorysowymi i wymogami SM Radna.

Tynki na stykach z powierzchniami wykoriczonymi inaczej, przv o6cie2nicach i

podokiennikach, powinny byi zabezpieczone przez odciqcie.
W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien byi przeciqty iwykoriczony
zgodnie z ustaleniami SM oraz kosztorysem.
Usuwanie niezgodnoSci

Jezeli roboty nie sq wykonane zgodnie z wymaganiami, nalezy dokonai napraw uslerek
zgodnie z procedurq usuwania niezgodno5ci. Procedury usuwania niezgodnoSci istosovvane
materiaty powinny by6 akceptowane przez inspektora nadzoru.

Zestqgrr* ["* r-.oo .:F izitdU
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