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DO PROJEKTU

PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA STADIONU W WALCACH,
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, OBEJMUJĄCEJ ZADASZENIE
TRYBUNY, INSTALACJĘ NAWADNIAJĄCĄ, BIEśNIĘ
LEKKOATLETYCZNĄ, SKOCZNIE DO SKOKU W DAL ORAZ
BUDOWĘ SZATNI
Inwestor:

GMINA WALCE
UL. MICKIEWICZA 18 , 47-344 WALCE

Lokalizacja:

WALCE,
działka nr 222, 223, 230 k.m. 2

1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót tynkowych i okładzinowych w zakresie

PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA STADIONU W WALCACH,
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, OBEJMUJĄCEJ ZADASZENIE
TRYBUNY,
INSTALACJĘ
NAWADNIAJĄCĄ,
BIEśNIĘ
LEKKOATLETYCZNĄ, SKOCZNIE DO SKOKU W DAL ORAZ
BUDOWĘ SZATNI.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i
mające na celu wykonanie robót tynkowych i okładzin ściennych występujących w
obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
 Tynki cementowo – wapienne.
 Tynk mineralny-kolor /kolor uzgodnić z Inwestorem/
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera.
1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynków wg PN-70/B-10100 dotyczą:
 Zgodności z dokumentacją – tynki powinny być wykonane zgodnie z
projektem technicznym i SST uwzględniającymi wymagania norm i
określającym rodzaj, odmianę i kategorię tynku. Dozwolone są tylko takie
odstępstwa od dokumentacji, które nie naruszają postanowień norm, a są
technicznie uzasadnione i uzgodnione z autorem projektu oraz są
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym
przez Inspektora nadzoru lub innym równorzędnym dowodem.
 Stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie
- tynki cementowo – wapienne – PN-65/B-14503
 Przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót tynkowych wg p.5.2.
niniejszej SST
 Przygotowania podłoŜy wg p. 5.1. niniejszej SST
 Przyczepności tynków do podłoŜa – połączenie zaprawy z podłoŜem powinno
zapewniać takie przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie
występowały odparzenia, pęcherze itp.
 Mrozoodporności tynków – nie powinny wykazywać zmian po badaniu
odporności na działanie mrozu wg PN-85/B-04500.
 Grubości tynków – podaje tabl.3 w PN-70/B-10100
 Wyglądu powierzchni otynkowanych – podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100
 Wad i uszkodzeń powierzchni tynku – nierówności, wypryski i spieczenia oraz
pęknięcia, wykwity i zacieki – podaje p. 3.3.7 w PN-70/B-10100
 Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków – powierzchnia
powinna stanowić płaszczyznę pionową lub poziomą. Krawędzie przecięcia
się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe lub łukowe.
Odchylenia od tych wymagań podaje p. 8.2 niniejszej SST
 Wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych – tynki na
stykach powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez
odcięcie tj. pozostawienie bruzdy szerokości 2-4mm przechodzącej przez całą
grubość tynku. W miejscach zdylatowania podłoŜa powinny być osłonięte
paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, które naleŜy
wypełnić kitem elastycznym i przykryć listwą lub wykonać obróbkę blacharską
( w przypadku tynków zewnętrznych)
 Wykończenia naroŜy i obrzeŜy tynków - wykończone na ostro zaokrąglone lub
zukosowane.
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1.5.2. Wymagania w odniesieniu do tynków mineralnych
NaleŜy przestrzegać wymagań podanych przez producenta gotowych tynków
mineralnych.
Tynk naleŜy chronić przed zamarzaniem i wysychaniem, przechowywać w
oryginalnych opakowaniach w zacienionych pomieszczeniach w temperaturze od +5
do+ 20°C.
Obowiązują równieŜ wymagania dotyczące robót tynkowych podanych w p. 1.5.1.
1.5.3. Wymagania w odniesieniu do robót okładzinowych
Wymagania dotyczą:
 zgodności wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny
i pomiary),
 stanu podłoŜy na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
 jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów
zgodności przedłoŜonych przez dostawców.
 stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie
 okładziny ścienne – płytki ceramiczne – PN-EN 159:1996, PN-EN
176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub
odpowiednie aprobaty techniczne
 kompozycje klejące – PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty
techniczne
 zaprawy do spoinowania – aprobaty techniczne i normy.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:
- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,
- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem,
-roboty
instalacyjne,
wodno-kanalizacyjne,
centralnego
ogrzewania
z
przeprowadzeniem ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montaŜu
osprzętu,
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami
naprawczymi.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST „Wymagania ogólne”p.2.
2.1 Woda
Do przygotowania zapraw moŜna stosować kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę
z rzeki lub jeziora, po jej uprzednim przebadaniu.
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI
Wszelkie prawa autorskie zastrzeŜone – reprodukcja zabroniona.
Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz.U. Nr 24 poz. 83 23/02/1994)

3

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA
ADAM NOSSOL 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4
ADRES SŁUśBOWY : 47-300 KRAPKOWICE UL. 1-GO MAJA 13
ADRES DOMOWY : 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4

Telefon:
e-mail:

077 4 662 860
nossolm@o2.pl

2.2 Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w
szczególności:
 Nie zawierać domieszek organicznych,
 Mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,250,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,
Do zapraw zwykłych do wykonania tynków naleŜy stosować piaski według p. 3.2 PN70/B-101000.
2.3 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy
państwowej
 Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany
 Do zapraw cementowo – wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z
dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili uŜycia zaprawy
nie będzie niŜsza niŜ +5oC
 Do zapraw cementowo – wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy
zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Tynki mineralne
NaleŜy stosować tynki mineralne gotowe do nakładania produkowane przez
specjalistyczne firmy, które są dostępne na terenie całego kraju.
2.5. Płytki ceramiczne
 Barwa – dobrać wg wzorca producenta
 Wymagania zgodnie z normami podanymi w p.1.5.4 niniejszej SST
 Stosować kompozycje klejące gotowe – wymagania w p. 1.5.4 niniejszej SST.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3.
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy uŜyciu dowolnego
typu sprzętu wskazanego przez InŜyniera.
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4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4.
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Materiały naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.
Płyty gipsowo-kartonowe naleŜy transportować pod zadaszonymi samochodami.

5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania
ogólne”p.5.
5.1. Przygotowanie podłoŜy
5.1.1 Pod tynkowanie tynkami zwykłymi
PodłoŜe pod tynki stanowi mur z pustaków ceramicznych.
Przed przystąpieniem do właściwego tynkowania naleŜy podłoŜe sprawdzić i
przygotować poprzez ewentualną naprawę i obróbkę wstępną tak, aby uzyskać
podłoŜe spełniające wymagania podane w PN-70/B-10100 p.3.3.2.
Mur powinien być wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiarowymi (PN87/B-02355 oraz PN-ISO 3443-1:1994 oraz normy w niej podane 3443-2÷8), aby ich
przekroczenie nie powodowało zbyt duŜych róŜnic w grubości tynku. Szczeliny i inne
ewentualne uszkodzenia naleŜy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem
tynkowania i zatrzeć na ostro.
Mury z pustaków naleŜy oczyścić z wystających grudek zaprawy i naprawić większe
uszkodzenia tak, aby tynk nie tworzył zbyt grubej warstwy w miejscach
reperowanych.
PodłoŜe powinno być oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczeń.
Wykwity wszelkiego typu, m.in. sól krystalizująca na powierzchni, zmniejszające
przyczepność tynku do podłoŜa, muszą zostać usunięte. JeŜeli metoda
oczyszczania nie daje poŜądanych rezultatów, naleŜy przy pomocy specjalistów
ustalić przyczynę powstania wykwitów i zastosować skuteczną metodę oczyszczania
muru.
Zbyt suche lub silnie chłonące wodę podłoŜe mogą przy niepewnej pogodzie
wymagać odpowiedniego przygotowania. W okresie letnim lub w przypadku
nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy zwilŜyć wodą, a gdy
jest bardzo chłonne – pokryć środkiem gruntującym odpowiednio dobranym do
podłoŜa.
Przed otynkowaniem naleŜy równieŜ sprawdzić czy nie ma uszkodzeń
spowodowanych ewentualnym nadmiernym zawilgoceniem.
5.1.2. Pod tynki mineralne
PodłoŜe pod tynki mineralne stanowią ściany zewnętrzne budynku hali z pustaków
ceramicznych, ocieplone styropianem. Zaleca się przygotowanie podłoŜa zgodnie ze
wskazaniami producenta gotowych mas tynkarskich.
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5.1.3. Pod okładziny ceramiczne
PodłoŜe pod okładziny ceramiczne stanowi tynk cementowo-wapienny.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych naleŜy przygotować podłoŜe przez
odpylenie, oczyszczenie. Powierzchnie powinny być pozbawione pęknięć i ubytków.
W przypadku występowania małych nierówności naleŜy je zeszlifować, a większe
uskoki i ubytki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami
naprawczymi.
5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i
okienne,
b) PodłoŜe powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą
przyczepność tynku,
c) Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłoŜem,
d) Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5oC pod warunkiem,
Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0oC. W niŜszych temperaturach
moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano –
montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”,
e) Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych
dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. W
okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilŜane wodą o ile
Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej,
f) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i
skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego,
g) Na czas tynkowania na mokro okna zabezpieczyć folią, ościeŜnice drzwiowe
taśmą malarską, a puszki i gniazda specjalnymi zatyczkami, styropianem lub
papierem,
h) Przed właściwym tynkowaniem na mokro naleŜy wszystkie wystające części
ściany oraz naroŜa, jako miejsca naraŜone na uszkodzenia mechaniczne,
zabezpieczyć osadzając metalowe naroŜniki siateczkowe przez przyklejenie
ich do ściany zaprawą tynkarską z kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac.
5.2.1 Tynki cementowo – wapienne
Tynk cementowo – wapienny powinien być wykonany z obrzutki (tzw. szprycu),
narzutu i gładzi.
Zastosowanie obrzutki pozwoli na wyrównanie chłonności całej powierzchni.
Wstępne przygotowanie podłoŜa pod tynk polega na zwilŜeniu i nałoŜeniu obrzutki
cementowej. Do wykonywania obrzutki naleŜy stosować wyłącznie przewidziane do
tego celu zaprawy z fabrycznie przygotowanych mieszanek. Wykorzystanie zwykłych
zapraw tynkarskich lub murarskich jest niedozwolone. W przypadku stosowania
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obrzutki wykonawca tynku ma obowiązek przestrzegania zarówno zaleceń
dotyczących gruntowania powierzchni, jak i dodatkowych wskazówek wykonawczych
producentów mieszanek tynkarskich. Zaleca się zastosowanie przerwy
technologicznej min. 3 dni (czas przerwy technologicznej moŜe być równieŜ
wskazany przez producenta mieszanki).
Obrzutkę wykonywać z zaprawy bardzo rzadkiej o stosunku objętościowym cementu
do piasku 1:3, grubości nie przekraczającej 3-4mm, lecz nie moŜe ona być zbyt
wodnista, gdyŜ prowadzi to do powstania szklistej powierzchni o niskiej
przyczepności. W takim przypadku naleŜy ją zmatowić.
Narzut stanowi drugą warstwę tynku. Wykonywać ją po lekkim stwardnieniu obrzutki
i skropieniu jej wodą. Zaprawę tynkarską otrzymuje się przez wymieszanie suchej
mieszanki z odpowiednią ilością wody. Tak przygotowaną zaprawę narzucać
równomiernie kielnią lub maszynowo – agregatem tynkarskim. Jej nadmiar zbierać
drewnianą lub metalową łatą . Narzut w naroŜach wyrównywać za pomocą pac w
kształcie kątownika.
Narzut wykonuje się z zaprawy o stosunku objętościowym cement:wapno:piasek
równym 1:1:6. Grubość warstwy narzutu ok. 8mm.
Po usunięciu nadmiaru tynku następuje zacieranie. Nie moŜna dopuścić do
nadmiernego przesuszenia warstwy powierzchniowej przed rozpoczęciem
zacierania.
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o
prześwicie oczek 0,25-0,5mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niŜ do narzutu.
Grubość gładzi powinna być 1-3mm. Zaprawę narzucać i rozprowadzać pacą. Po
stęŜeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą lub metalową. W czasie zacierania
naleŜy zwilŜyć tynk, skrapiając go wodą.
Gładź wykonuje się z zaprawy o stosunku objętościowym cement:wapno:piasek
równym 1:2:6.
5.2.2 Tynkowanie ościeŜy, naroŜy ścian itp.
Wszelkie występy, załamania i uskoki powierzchni tynkować osobno, po wykonaniu
tynków na wszystkich duŜych powierzchniach.
Przed tynkowaniem ościeŜy okiennych sprawdzić, czy szczeliny między murem a
ościeŜnicą zostały dokładnie utkane pakułami. Tynkowanie wykonuje się za pomocą
wzorników. Po wyrównaniu wykrojem tynk zacierać ruchami kolistymi jak na ścianie.
W miejscach naraŜonych na uszkodzenie mechaniczne (przejścia, pomieszczenia o
duŜym ruchu) przed tynkowaniem naroŜy naleŜy je zabezpieczyć kątownikami z
przyspawanymi naroŜnikami ochronnymi z blachy lub wpuścić w tynk naroŜniki z
blachy ocynkowanej.
5.2.3. Tynki mineralne
Tynk naleŜy nakładać w ścisłej zgodności z zaleceniami producenta. KaŜdą warstwę
naleŜy nakładać dokładnie tak, aby zapewnić dobre przyleganie do podłoŜa. Na
przygotowaną wcześniej powierzchnię zgodnie z p. 5.1.2 naleŜy nakładać cienką
warstwę gotowego tynku podkładowego przyciskając tym samym do muru siatkę z
włókna szklanego, która powinna się „wtopić” w tynk. Siatkę naleŜy układać na
zakład. Grubość pierwszej warstwy tego tynku jest stosunkowo niewielka.
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Po wyschnięciu pierwszej warstwy tynku naleŜy nałoŜyć drugą warstwę tynku
mineralnego, która po wyschnięciu nadaje się do wymalowania (przerwa
technologiczna co najmniej 30dni).
Dopuszcza się stosowanie gotowych (kolorowych) tynków mineralnych.
Przed nakładaniem tynk naleŜy dokładnie wymieszać w wiaderku. Ściana powinna
zostać oczyszczona z wszelkich nieczystości oraz zagruntowana tynkiem
podkładowym najlepiej w kolorze zbliŜonym do koloru warstwy ostatecznej. Tynk
naleŜy nakładać nierdzewną pacą metalową, ściągając jego nadmiar, w sposób
pozwalający na wyraźne uwidocznienie ziarna i struktury. NaleŜy unikać zbyt
cienkiego nakładania (prześwity) jak i zbyt grubego (zwiększone zuŜycie).
Tynk powinno nakładać tylu wykonujących ilu zapewni połoŜenie całej ściany bez
przerw czasowych. Nakładać w temperaturze od +5°C do +20°C w suche, średniosłoneczne dni. Ściany w czasie dosychania tynku muszą być chronione przed
deszczem i wilgocią. Czas schnięcia wydłuŜa się wraz ze wzrostem wilgotności i
obniŜeniem temperatury powietrza.
5.2.4. Okładziny ścienne – płytki ceramiczne
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych naleŜy
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoŜa.
PodłoŜem pod okładziny ceramiczne jest tynk cementowo-wapienny.
Powinno być wcześniej przygotowane wg p.5.1.3.
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i
odcieni barw. Dodatkowo przed ich mocowaniem powinny być moczone w ciągu 2
do 3 godzin w wodzie czystej.
Na ścianie naleŜy wyznaczyć linię poziomą, od której układane będą płytki i
przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta.
Kompozycję naleŜy rozkładać pacą ząbkową. Kompozycja powinna być rozłoŜona
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany.
Płytki układać warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii.
Nakładając płytkę na ścianę ustawić ją w Ŝądanej pozycji i docisnąć tak aby warstwa
kleju pod płytką miała grubość 4-6mm. W celu dokładnego umocowania płytki i
utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny naleŜy stosować wkładki dystansowe. Po
wykonaniu fragmentu okładziny naleŜy usunąć nadmiar kleju ze spoin między
płytkami. Po związaniu kleju naleŜy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny
zaprawą do fugowania.
Na obrzeŜach, naroŜach (załamaniach) umocować listwy wykańczające z tworzyw
sztucznych.
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić
co najmniej +5oC.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6.
6.1. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne
Badania kontrolne gotowych tynków zwykłych powinny umoŜliwić ocenę wszystkich
wymagań wymienionych w p.1.5.1 niniejszej SST.
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Przed przystąpieniem do tynkowania naleŜy sprawdzić podłoŜe i zastosować środki
zaradcze jak poniŜej w tabeli.
Metoda kontroli i
sprawdzenia
Wygląd
Próba dotyku

Cecha

Wilgotność
Próba zwilŜania

Równość podłoŜa

Sprawdzenie przy
pomocy łaty
Wygląd

Przywierające ciała
obce, kurz,
zabrudzenia

Luźne i zwietrzałe
części podłoŜa
tynkarskiego

Próba ścierania
Próba drapania
(skrobania)
Próba dotyku

Próba zwilŜania
Resztki oleju
szalunkowego,
względnie środków
antyadhezyjnych

Światło
ultrafioletowe

Wygląd
Próba dotyku
Słaba chłonność
podłoŜa
betonowego, bez
środków
adhezyjnych

Silna chłonność
pozostałych
podłoŜy
tynkarskich (nie

Próba zwilŜania

Próba zwilŜania

Wyniki kontroli

Środki zaradcze

Ciemny kolor
Odczucie wilgoci
Powolne
wchłanianie wilgoci
lub jej brak

Odczekać aŜ
podłoŜe
odpowiednio
wyschnie

Wyrównać, jeŜeli
powyŜej
Nierówności
dopuszczalnych
RóŜnica w kolorze, Oczyszczenie przy
zgrubienia
pomocy kielni,
szczotki, miotły itp.
Względnie wody i
Kurzenie się
pozostawienie do
wyschnięcia
Odłupywanie się
Dokładne
części podłoŜa
usunięcie
zanieczyszczeń
przy pomocy
Pylenie się
szpachli, szczotki
stalowej, miotły
Woda nie wsiąka
Zmycie czystą
(tworzy krople)
wodą i
pozostawienie do
wyschnięcia lub
Fluorescencyjne
zastosowanie
świecenie
środków
specjalistycznych
W przypadku
Powierzchnia
błyszcząca
tynków
zawierających gips
Powierzchnia
zastosować
gładka
mostek
zwiększający
Beton nie zmienia
przyczepność
koloru z jasnego na
W przypadku
ciemny, nie
tynków cem.-wap.
wchłaniane
Zastosować środek
kropelki wody
zwiększający
przyczepność
Bardzo szybka
zmiana koloru z
jasnego na ciemny

Obrzutka, środek
wyrównujący
chłonność
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betonowych)

Złuszczenia i
powierzchniowe
odspojenia betonu

Wykwity

Odrywanie się,
łuszczenie
Niska chłonność
podłoŜa, w
miejscach rys –
przebarwienie
(mocne
wchłanianie wody)

Szczotkowanie
szczotką stalową,
piaskowanie,
szlifowanie

Wykwity solne

Szczotkowanie na
sucho, o ile to
konieczne
naniesienie mostka
adhezyjnego,
względnie innego
środka
zwiększającego
przyczepność

Wygląd

Pomiar:

Temperatura
1)

Próba drapania
(skrobania)
Próba zwilŜania

powietrza
w
pomieszc
zeniu

1) termometr

Ogrzewanie i
wietrzenie
pomieszczenia i
dostateczne
nagrzanie podłoŜa

2) termometr
PoniŜej +5oC
do
mierzenia
temperatury
2)
podłoŜa
podłoŜa
1). Ewentualny pomiar wilgotności szczątkowej betonu wykonuje się przy pomocy
wilgotnościomierza elektrycznego lub próby suszenia a materiał do badania pobiera
z głębokości 2-4cm.
2). Dopuszczalne odchyłki podano w normach : PN-68/B-10020, PN-80/B-10021,
PN-69/B-10023, PN-68/B-10024, PN-70/B-10026.

6.2. Okładziny
Kontrola wykonanej okładziny powinna umoŜliwić ocenę wszystkich wymagań
wymienionych w p.1.5.4 niniejszej SST.
Prawidłowość wykonania okładziny polega na sprawdzeniu:
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać
głuchego odgłosu,
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do
1mm,
- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać
wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuŜycia kompozycji
klejącej,
- odchyleń, o których mowa w p.8.3 niniejszej SST.
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7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.
Jednostką obmiarową robót jest 1m2. Uwzględnić zmiany zaaprobowane przez
Inspektora nadzoru i sprawdzone w naturze.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8.
8.1. Odbiór podłoŜa
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych i do robót okładzinowych. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z
wymaganiami p. 5.1 niniejszej SST .
8.2. Odbiór tynków
8.2.1 Tynki
Odbiór gotowych tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z
zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz SST, a takŜe
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w
toku wykonywania prac tynkarskich.
Przy odbiorze tynków sprawdza się ich grubość, gładkość oraz przyczepność do
podłoŜa całej powierzchni.
Na powierzchni tynków nie mogą występować: trwałe zacieki, wykwity, wypryski i
spęczenia, pęknięcia i widoczne miejscowe nierówności, wynikające z techniki
wykonania tynku (szczególnie ślady wygładzania przy tynkach cementowowapiennych).
Powierzchnia tynku powinna tworzyć równą płaszczyznę.
W przypadku tynków wewnętrznych dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi
wg PN-70/B-10100, są następujące:
 dla tynków cementowo – wapiennych (kat. III)

Kategoria
tynku

III

Odchylenie
powierzchni
tynku od
płaszczyzny i
odchylenie
krawędzi od
linii prostej
Nie większe
niŜ 3mm i w
liczbie nie
większej niŜ 3
na całej
długości łaty

Odchylenie powierzchni i
krawędzi od kierunku

pionowego

poziomego

Nie większe niŜ
2mm na 1m i
ogółem nie
więcej niŜ 4mm
w
pomieszczeniach

Nie większe
niŜ 3mm na
1m i ogółem
nie więcej niŜ
6mm na całej
powierzchni

Odchylenie
przecinających
się płaszczyzn
od kąta
przewidzianego
w dokumentacji

Nie większe niŜ
3mm na 1m

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI
Wszelkie prawa autorskie zastrzeŜone – reprodukcja zabroniona.
Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz.U. Nr 24 poz. 83 23/02/1994)

11

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA
ADAM NOSSOL 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4
ADRES SŁUśBOWY : 47-300 KRAPKOWICE UL. 1-GO MAJA 13
ADRES DOMOWY : 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4

kontrolnej 2m

do 3,5m
wysokości oraz
nie więcej niŜ
6mm w
pomieszczeniach
powyŜej 3,5m
wysokości

Telefon:
e-mail:

077 4 662 860
nossolm@o2.pl

ograniczonej
przegrodami
pionowymi
(ściany, belki
itp.)

Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników badań
kontrolnych. Tynk powinien być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań są
pozytywne. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien
być przyjęty. W takiej sytuacji naleŜy:
 jeśli to moŜliwe, poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru,
 jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i
trwałości tynku, zaliczyć tynk do niŜszej kategorii,
 w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania – usunąć tynk i
ponownie wykonać roboty tynkowe.
Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem.
8.3. Odbiór robót okładzinowych z płytek ceramicznych
Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników
badań kontrolnych wymienionych w p.6.3.
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z
zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz SST, a takŜe
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w
toku wykonywania robót okładzinowych.
Dopuszczalne odchylenia krawędzi płytek dla robót okładzinowych ściennych:
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uŜyciu łaty o
długości 2m (nie powinno przekraczać 2mm na długości łaty 2m),
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny - łatą o długości 2m ( nie powinno być
większe niŜ 2mm na całej długości łaty).
Okładzina powinna być odebrana, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywne. JeŜeli
chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takiej
sytuacji naleŜy:
 jeśli to moŜliwe, poprawić okładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru,
 jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i
trwałości okładziny oraz jeŜeli inwestor wyrazi zgodę naleŜy obniŜyć wartość
wykonywanych robót,
 w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania – usunąć okładzinę i
ponownie wykonać ją ponownie.
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Protokół odbioru gotowych okładzin powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem.

9. Podstawa płatności
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”
pkt.9.
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:
9.1 Dla robót tynkowych
 zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
 przygotowanie zaprawy,
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
 osiatkowanie bruzd,
 tynkowanie,
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów
9.2. Dla robót okładzinowych
 zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,
 moczenie płytek, docinanie płytek,
 przygotowanie podłoŜa,
 przygotowanie kompozycji klejącej,
 wykonanie okładziny z zaspoinowaniem i oczyszczeniem powierzchni,
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
9.3. Dla tynków mineralnych
 zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
 przygotowanie zaprawy,
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
 osiatkowanie i tynkowanie,
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI
Wszelkie prawa autorskie zastrzeŜone – reprodukcja zabroniona.
Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz.U. Nr 24 poz. 83 23/02/1994)

13

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA
ADAM NOSSOL 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4
ADRES SŁUśBOWY : 47-300 KRAPKOWICE UL. 1-GO MAJA 13
ADRES DOMOWY : 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4

Telefon:
e-mail:

077 4 662 860
nossolm@o2.pl

10. Przepisy związane
10.1 Normy
PN-85/B-04500
Zaprawy
budowlane.
Badania
cech
fizycznych
i
wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.
PN-B-I0I09:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Poradnik majstra budowlanego.
Warunki techniczne wykonania
wykończeniowe. Tynki.

i

odbioru

robót

budowlanych.
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DO PROJEKTU

PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA STADIONU W WALCACH,
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, OBEJMUJĄCEJ ZADASZENIE
TRYBUNY, INSTALACJĘ NAWADNIAJĄCĄ, BIEśNIĘ
LEKKOATLETYCZNĄ, SKOCZNIE DO SKOKU W DAL ORAZ
BUDOWĘ SZATNI
Inwestor:

GMINA WALCE
UL. MICKIEWICZA 18 , 47-344 WALCE

Lokalizacja:

WALCE,
działka nr 222, 223, 230 k.m. 2

1. Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót tynkowych i okładzinowych w zakresie

PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA STADIONU W WALCACH,
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, OBEJMUJĄCEJ ZADASZENIE
TRYBUNY,
INSTALACJĘ
NAWADNIAJĄCĄ,
BIEśNIĘ
LEKKOATLETYCZNĄ, SKOCZNIE DO SKOKU W DAL ORAZ
BUDOWĘ SZATNI.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i
mające na celu wykonanie robót tynkowych i okładzin ściennych występujących w
obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
 Tynki cementowo – wapienne.
 Tynk mineralny-kolor /kolor uzgodnić z Inwestorem/
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera.
1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynków wg PN-70/B-10100 dotyczą:
 Zgodności z dokumentacją – tynki powinny być wykonane zgodnie z
projektem technicznym i SST uwzględniającymi wymagania norm i
określającym rodzaj, odmianę i kategorię tynku. Dozwolone są tylko takie
odstępstwa od dokumentacji, które nie naruszają postanowień norm, a są
technicznie uzasadnione i uzgodnione z autorem projektu oraz są
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym
przez Inspektora nadzoru lub innym równorzędnym dowodem.
 Stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie
- tynki cementowo – wapienne – PN-65/B-14503
 Przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót tynkowych wg p.5.2.
niniejszej SST
 Przygotowania podłoŜy wg p. 5.1. niniejszej SST
 Przyczepności tynków do podłoŜa – połączenie zaprawy z podłoŜem powinno
zapewniać takie przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie
występowały odparzenia, pęcherze itp.
 Mrozoodporności tynków – nie powinny wykazywać zmian po badaniu
odporności na działanie mrozu wg PN-85/B-04500.
 Grubości tynków – podaje tabl.3 w PN-70/B-10100
 Wyglądu powierzchni otynkowanych – podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100
 Wad i uszkodzeń powierzchni tynku – nierówności, wypryski i spieczenia oraz
pęknięcia, wykwity i zacieki – podaje p. 3.3.7 w PN-70/B-10100
 Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków – powierzchnia
powinna stanowić płaszczyznę pionową lub poziomą. Krawędzie przecięcia
się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe lub łukowe.
Odchylenia od tych wymagań podaje p. 8.2 niniejszej SST
 Wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych – tynki na
stykach powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez
odcięcie tj. pozostawienie bruzdy szerokości 2-4mm przechodzącej przez całą
grubość tynku. W miejscach zdylatowania podłoŜa powinny być osłonięte
paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, które naleŜy
wypełnić kitem elastycznym i przykryć listwą lub wykonać obróbkę blacharską
( w przypadku tynków zewnętrznych)
 Wykończenia naroŜy i obrzeŜy tynków - wykończone na ostro zaokrąglone lub
zukosowane.
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1.5.2. Wymagania w odniesieniu do tynków mineralnych
NaleŜy przestrzegać wymagań podanych przez producenta gotowych tynków
mineralnych.
Tynk naleŜy chronić przed zamarzaniem i wysychaniem, przechowywać w
oryginalnych opakowaniach w zacienionych pomieszczeniach w temperaturze od +5
do+ 20°C.
Obowiązują równieŜ wymagania dotyczące robót tynkowych podanych w p. 1.5.1.
1.5.3. Wymagania w odniesieniu do robót okładzinowych
Wymagania dotyczą:
 zgodności wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny
i pomiary),
 stanu podłoŜy na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
 jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów
zgodności przedłoŜonych przez dostawców.
 stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie
 okładziny ścienne – płytki ceramiczne – PN-EN 159:1996, PN-EN
176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub
odpowiednie aprobaty techniczne
 kompozycje klejące – PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty
techniczne
 zaprawy do spoinowania – aprobaty techniczne i normy.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:
- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,
- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem,
-roboty
instalacyjne,
wodno-kanalizacyjne,
centralnego
ogrzewania
z
przeprowadzeniem ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montaŜu
osprzętu,
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami
naprawczymi.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST „Wymagania ogólne”p.2.
2.1 Woda
Do przygotowania zapraw moŜna stosować kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę
z rzeki lub jeziora, po jej uprzednim przebadaniu.
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
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2.2 Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w
szczególności:
 Nie zawierać domieszek organicznych,
 Mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,250,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,
Do zapraw zwykłych do wykonania tynków naleŜy stosować piaski według p. 3.2 PN70/B-101000.
2.3 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy
państwowej
 Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany
 Do zapraw cementowo – wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z
dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili uŜycia zaprawy
nie będzie niŜsza niŜ +5oC
 Do zapraw cementowo – wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy
zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Tynki mineralne
NaleŜy stosować tynki mineralne gotowe do nakładania produkowane przez
specjalistyczne firmy, które są dostępne na terenie całego kraju.
2.5. Płytki ceramiczne
 Barwa – dobrać wg wzorca producenta
 Wymagania zgodnie z normami podanymi w p.1.5.4 niniejszej SST
 Stosować kompozycje klejące gotowe – wymagania w p. 1.5.4 niniejszej SST.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3.
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy uŜyciu dowolnego
typu sprzętu wskazanego przez InŜyniera.
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4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4.
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Materiały naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.
Płyty gipsowo-kartonowe naleŜy transportować pod zadaszonymi samochodami.

5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania
ogólne”p.5.
5.1. Przygotowanie podłoŜy
5.1.1 Pod tynkowanie tynkami zwykłymi
PodłoŜe pod tynki stanowi mur z pustaków ceramicznych.
Przed przystąpieniem do właściwego tynkowania naleŜy podłoŜe sprawdzić i
przygotować poprzez ewentualną naprawę i obróbkę wstępną tak, aby uzyskać
podłoŜe spełniające wymagania podane w PN-70/B-10100 p.3.3.2.
Mur powinien być wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiarowymi (PN87/B-02355 oraz PN-ISO 3443-1:1994 oraz normy w niej podane 3443-2÷8), aby ich
przekroczenie nie powodowało zbyt duŜych róŜnic w grubości tynku. Szczeliny i inne
ewentualne uszkodzenia naleŜy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem
tynkowania i zatrzeć na ostro.
Mury z pustaków naleŜy oczyścić z wystających grudek zaprawy i naprawić większe
uszkodzenia tak, aby tynk nie tworzył zbyt grubej warstwy w miejscach
reperowanych.
PodłoŜe powinno być oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczeń.
Wykwity wszelkiego typu, m.in. sól krystalizująca na powierzchni, zmniejszające
przyczepność tynku do podłoŜa, muszą zostać usunięte. JeŜeli metoda
oczyszczania nie daje poŜądanych rezultatów, naleŜy przy pomocy specjalistów
ustalić przyczynę powstania wykwitów i zastosować skuteczną metodę oczyszczania
muru.
Zbyt suche lub silnie chłonące wodę podłoŜe mogą przy niepewnej pogodzie
wymagać odpowiedniego przygotowania. W okresie letnim lub w przypadku
nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy zwilŜyć wodą, a gdy
jest bardzo chłonne – pokryć środkiem gruntującym odpowiednio dobranym do
podłoŜa.
Przed otynkowaniem naleŜy równieŜ sprawdzić czy nie ma uszkodzeń
spowodowanych ewentualnym nadmiernym zawilgoceniem.
5.1.2. Pod tynki mineralne
PodłoŜe pod tynki mineralne stanowią ściany zewnętrzne budynku hali z pustaków
ceramicznych, ocieplone styropianem. Zaleca się przygotowanie podłoŜa zgodnie ze
wskazaniami producenta gotowych mas tynkarskich.
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5.1.3. Pod okładziny ceramiczne
PodłoŜe pod okładziny ceramiczne stanowi tynk cementowo-wapienny.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych naleŜy przygotować podłoŜe przez
odpylenie, oczyszczenie. Powierzchnie powinny być pozbawione pęknięć i ubytków.
W przypadku występowania małych nierówności naleŜy je zeszlifować, a większe
uskoki i ubytki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami
naprawczymi.
5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i
okienne,
b) PodłoŜe powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą
przyczepność tynku,
c) Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłoŜem,
d) Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5oC pod warunkiem,
Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0oC. W niŜszych temperaturach
moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano –
montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”,
e) Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych
dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. W
okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilŜane wodą o ile
Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej,
f) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i
skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego,
g) Na czas tynkowania na mokro okna zabezpieczyć folią, ościeŜnice drzwiowe
taśmą malarską, a puszki i gniazda specjalnymi zatyczkami, styropianem lub
papierem,
h) Przed właściwym tynkowaniem na mokro naleŜy wszystkie wystające części
ściany oraz naroŜa, jako miejsca naraŜone na uszkodzenia mechaniczne,
zabezpieczyć osadzając metalowe naroŜniki siateczkowe przez przyklejenie
ich do ściany zaprawą tynkarską z kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac.
5.2.1 Tynki cementowo – wapienne
Tynk cementowo – wapienny powinien być wykonany z obrzutki (tzw. szprycu),
narzutu i gładzi.
Zastosowanie obrzutki pozwoli na wyrównanie chłonności całej powierzchni.
Wstępne przygotowanie podłoŜa pod tynk polega na zwilŜeniu i nałoŜeniu obrzutki
cementowej. Do wykonywania obrzutki naleŜy stosować wyłącznie przewidziane do
tego celu zaprawy z fabrycznie przygotowanych mieszanek. Wykorzystanie zwykłych
zapraw tynkarskich lub murarskich jest niedozwolone. W przypadku stosowania
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obrzutki wykonawca tynku ma obowiązek przestrzegania zarówno zaleceń
dotyczących gruntowania powierzchni, jak i dodatkowych wskazówek wykonawczych
producentów mieszanek tynkarskich. Zaleca się zastosowanie przerwy
technologicznej min. 3 dni (czas przerwy technologicznej moŜe być równieŜ
wskazany przez producenta mieszanki).
Obrzutkę wykonywać z zaprawy bardzo rzadkiej o stosunku objętościowym cementu
do piasku 1:3, grubości nie przekraczającej 3-4mm, lecz nie moŜe ona być zbyt
wodnista, gdyŜ prowadzi to do powstania szklistej powierzchni o niskiej
przyczepności. W takim przypadku naleŜy ją zmatowić.
Narzut stanowi drugą warstwę tynku. Wykonywać ją po lekkim stwardnieniu obrzutki
i skropieniu jej wodą. Zaprawę tynkarską otrzymuje się przez wymieszanie suchej
mieszanki z odpowiednią ilością wody. Tak przygotowaną zaprawę narzucać
równomiernie kielnią lub maszynowo – agregatem tynkarskim. Jej nadmiar zbierać
drewnianą lub metalową łatą . Narzut w naroŜach wyrównywać za pomocą pac w
kształcie kątownika.
Narzut wykonuje się z zaprawy o stosunku objętościowym cement:wapno:piasek
równym 1:1:6. Grubość warstwy narzutu ok. 8mm.
Po usunięciu nadmiaru tynku następuje zacieranie. Nie moŜna dopuścić do
nadmiernego przesuszenia warstwy powierzchniowej przed rozpoczęciem
zacierania.
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o
prześwicie oczek 0,25-0,5mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niŜ do narzutu.
Grubość gładzi powinna być 1-3mm. Zaprawę narzucać i rozprowadzać pacą. Po
stęŜeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą lub metalową. W czasie zacierania
naleŜy zwilŜyć tynk, skrapiając go wodą.
Gładź wykonuje się z zaprawy o stosunku objętościowym cement:wapno:piasek
równym 1:2:6.
5.2.2 Tynkowanie ościeŜy, naroŜy ścian itp.
Wszelkie występy, załamania i uskoki powierzchni tynkować osobno, po wykonaniu
tynków na wszystkich duŜych powierzchniach.
Przed tynkowaniem ościeŜy okiennych sprawdzić, czy szczeliny między murem a
ościeŜnicą zostały dokładnie utkane pakułami. Tynkowanie wykonuje się za pomocą
wzorników. Po wyrównaniu wykrojem tynk zacierać ruchami kolistymi jak na ścianie.
W miejscach naraŜonych na uszkodzenie mechaniczne (przejścia, pomieszczenia o
duŜym ruchu) przed tynkowaniem naroŜy naleŜy je zabezpieczyć kątownikami z
przyspawanymi naroŜnikami ochronnymi z blachy lub wpuścić w tynk naroŜniki z
blachy ocynkowanej.
5.2.3. Tynki mineralne
Tynk naleŜy nakładać w ścisłej zgodności z zaleceniami producenta. KaŜdą warstwę
naleŜy nakładać dokładnie tak, aby zapewnić dobre przyleganie do podłoŜa. Na
przygotowaną wcześniej powierzchnię zgodnie z p. 5.1.2 naleŜy nakładać cienką
warstwę gotowego tynku podkładowego przyciskając tym samym do muru siatkę z
włókna szklanego, która powinna się „wtopić” w tynk. Siatkę naleŜy układać na
zakład. Grubość pierwszej warstwy tego tynku jest stosunkowo niewielka.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI
Wszelkie prawa autorskie zastrzeŜone – reprodukcja zabroniona.
Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz.U. Nr 24 poz. 83 23/02/1994)

7

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA
ADAM NOSSOL 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4
ADRES SŁUśBOWY : 47-300 KRAPKOWICE UL. 1-GO MAJA 13
ADRES DOMOWY : 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4

Telefon:
e-mail:

077 4 662 860
nossolm@o2.pl

Po wyschnięciu pierwszej warstwy tynku naleŜy nałoŜyć drugą warstwę tynku
mineralnego, która po wyschnięciu nadaje się do wymalowania (przerwa
technologiczna co najmniej 30dni).
Dopuszcza się stosowanie gotowych (kolorowych) tynków mineralnych.
Przed nakładaniem tynk naleŜy dokładnie wymieszać w wiaderku. Ściana powinna
zostać oczyszczona z wszelkich nieczystości oraz zagruntowana tynkiem
podkładowym najlepiej w kolorze zbliŜonym do koloru warstwy ostatecznej. Tynk
naleŜy nakładać nierdzewną pacą metalową, ściągając jego nadmiar, w sposób
pozwalający na wyraźne uwidocznienie ziarna i struktury. NaleŜy unikać zbyt
cienkiego nakładania (prześwity) jak i zbyt grubego (zwiększone zuŜycie).
Tynk powinno nakładać tylu wykonujących ilu zapewni połoŜenie całej ściany bez
przerw czasowych. Nakładać w temperaturze od +5°C do +20°C w suche, średniosłoneczne dni. Ściany w czasie dosychania tynku muszą być chronione przed
deszczem i wilgocią. Czas schnięcia wydłuŜa się wraz ze wzrostem wilgotności i
obniŜeniem temperatury powietrza.
5.2.4. Okładziny ścienne – płytki ceramiczne
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych naleŜy
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoŜa.
PodłoŜem pod okładziny ceramiczne jest tynk cementowo-wapienny.
Powinno być wcześniej przygotowane wg p.5.1.3.
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i
odcieni barw. Dodatkowo przed ich mocowaniem powinny być moczone w ciągu 2
do 3 godzin w wodzie czystej.
Na ścianie naleŜy wyznaczyć linię poziomą, od której układane będą płytki i
przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta.
Kompozycję naleŜy rozkładać pacą ząbkową. Kompozycja powinna być rozłoŜona
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ściany.
Płytki układać warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii.
Nakładając płytkę na ścianę ustawić ją w Ŝądanej pozycji i docisnąć tak aby warstwa
kleju pod płytką miała grubość 4-6mm. W celu dokładnego umocowania płytki i
utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny naleŜy stosować wkładki dystansowe. Po
wykonaniu fragmentu okładziny naleŜy usunąć nadmiar kleju ze spoin między
płytkami. Po związaniu kleju naleŜy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny
zaprawą do fugowania.
Na obrzeŜach, naroŜach (załamaniach) umocować listwy wykańczające z tworzyw
sztucznych.
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić
co najmniej +5oC.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6.
6.1. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne
Badania kontrolne gotowych tynków zwykłych powinny umoŜliwić ocenę wszystkich
wymagań wymienionych w p.1.5.1 niniejszej SST.
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Przed przystąpieniem do tynkowania naleŜy sprawdzić podłoŜe i zastosować środki
zaradcze jak poniŜej w tabeli.
Metoda kontroli i
sprawdzenia
Wygląd
Próba dotyku

Cecha

Wilgotność
Próba zwilŜania

Równość podłoŜa

Sprawdzenie przy
pomocy łaty
Wygląd

Przywierające ciała
obce, kurz,
zabrudzenia

Luźne i zwietrzałe
części podłoŜa
tynkarskiego

Próba ścierania
Próba drapania
(skrobania)
Próba dotyku

Próba zwilŜania
Resztki oleju
szalunkowego,
względnie środków
antyadhezyjnych

Światło
ultrafioletowe

Wygląd
Próba dotyku
Słaba chłonność
podłoŜa
betonowego, bez
środków
adhezyjnych

Silna chłonność
pozostałych
podłoŜy
tynkarskich (nie

Próba zwilŜania

Próba zwilŜania

Wyniki kontroli

Środki zaradcze

Ciemny kolor
Odczucie wilgoci
Powolne
wchłanianie wilgoci
lub jej brak

Odczekać aŜ
podłoŜe
odpowiednio
wyschnie

Wyrównać, jeŜeli
powyŜej
Nierówności
dopuszczalnych
RóŜnica w kolorze, Oczyszczenie przy
zgrubienia
pomocy kielni,
szczotki, miotły itp.
Względnie wody i
Kurzenie się
pozostawienie do
wyschnięcia
Odłupywanie się
Dokładne
części podłoŜa
usunięcie
zanieczyszczeń
przy pomocy
Pylenie się
szpachli, szczotki
stalowej, miotły
Woda nie wsiąka
Zmycie czystą
(tworzy krople)
wodą i
pozostawienie do
wyschnięcia lub
Fluorescencyjne
zastosowanie
świecenie
środków
specjalistycznych
W przypadku
Powierzchnia
błyszcząca
tynków
zawierających gips
Powierzchnia
zastosować
gładka
mostek
zwiększający
Beton nie zmienia
przyczepność
koloru z jasnego na
W przypadku
ciemny, nie
tynków cem.-wap.
wchłaniane
Zastosować środek
kropelki wody
zwiększający
przyczepność
Bardzo szybka
zmiana koloru z
jasnego na ciemny

Obrzutka, środek
wyrównujący
chłonność
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betonowych)

Złuszczenia i
powierzchniowe
odspojenia betonu

Wykwity

Odrywanie się,
łuszczenie
Niska chłonność
podłoŜa, w
miejscach rys –
przebarwienie
(mocne
wchłanianie wody)

Szczotkowanie
szczotką stalową,
piaskowanie,
szlifowanie

Wykwity solne

Szczotkowanie na
sucho, o ile to
konieczne
naniesienie mostka
adhezyjnego,
względnie innego
środka
zwiększającego
przyczepność

Wygląd

Pomiar:

Temperatura
1)

Próba drapania
(skrobania)
Próba zwilŜania

powietrza
w
pomieszc
zeniu

1) termometr

Ogrzewanie i
wietrzenie
pomieszczenia i
dostateczne
nagrzanie podłoŜa

2) termometr
PoniŜej +5oC
do
mierzenia
temperatury
2)
podłoŜa
podłoŜa
1). Ewentualny pomiar wilgotności szczątkowej betonu wykonuje się przy pomocy
wilgotnościomierza elektrycznego lub próby suszenia a materiał do badania pobiera
z głębokości 2-4cm.
2). Dopuszczalne odchyłki podano w normach : PN-68/B-10020, PN-80/B-10021,
PN-69/B-10023, PN-68/B-10024, PN-70/B-10026.

6.2. Okładziny
Kontrola wykonanej okładziny powinna umoŜliwić ocenę wszystkich wymagań
wymienionych w p.1.5.4 niniejszej SST.
Prawidłowość wykonania okładziny polega na sprawdzeniu:
- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać
głuchego odgłosu,
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do
1mm,
- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać
wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuŜycia kompozycji
klejącej,
- odchyleń, o których mowa w p.8.3 niniejszej SST.
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7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.
Jednostką obmiarową robót jest 1m2. Uwzględnić zmiany zaaprobowane przez
Inspektora nadzoru i sprawdzone w naturze.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8.
8.1. Odbiór podłoŜa
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych i do robót okładzinowych. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z
wymaganiami p. 5.1 niniejszej SST .
8.2. Odbiór tynków
8.2.1 Tynki
Odbiór gotowych tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z
zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz SST, a takŜe
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w
toku wykonywania prac tynkarskich.
Przy odbiorze tynków sprawdza się ich grubość, gładkość oraz przyczepność do
podłoŜa całej powierzchni.
Na powierzchni tynków nie mogą występować: trwałe zacieki, wykwity, wypryski i
spęczenia, pęknięcia i widoczne miejscowe nierówności, wynikające z techniki
wykonania tynku (szczególnie ślady wygładzania przy tynkach cementowowapiennych).
Powierzchnia tynku powinna tworzyć równą płaszczyznę.
W przypadku tynków wewnętrznych dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi
wg PN-70/B-10100, są następujące:
 dla tynków cementowo – wapiennych (kat. III)

Kategoria
tynku

III

Odchylenie
powierzchni
tynku od
płaszczyzny i
odchylenie
krawędzi od
linii prostej
Nie większe
niŜ 3mm i w
liczbie nie
większej niŜ 3
na całej
długości łaty

Odchylenie powierzchni i
krawędzi od kierunku

pionowego

poziomego

Nie większe niŜ
2mm na 1m i
ogółem nie
więcej niŜ 4mm
w
pomieszczeniach

Nie większe
niŜ 3mm na
1m i ogółem
nie więcej niŜ
6mm na całej
powierzchni

Odchylenie
przecinających
się płaszczyzn
od kąta
przewidzianego
w dokumentacji

Nie większe niŜ
3mm na 1m
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ograniczonej
przegrodami
pionowymi
(ściany, belki
itp.)

Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników badań
kontrolnych. Tynk powinien być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań są
pozytywne. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien
być przyjęty. W takiej sytuacji naleŜy:
 jeśli to moŜliwe, poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru,
 jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i
trwałości tynku, zaliczyć tynk do niŜszej kategorii,
 w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania – usunąć tynk i
ponownie wykonać roboty tynkowe.
Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem.
8.3. Odbiór robót okładzinowych z płytek ceramicznych
Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników
badań kontrolnych wymienionych w p.6.3.
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z
zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz SST, a takŜe
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w
toku wykonywania robót okładzinowych.
Dopuszczalne odchylenia krawędzi płytek dla robót okładzinowych ściennych:
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uŜyciu łaty o
długości 2m (nie powinno przekraczać 2mm na długości łaty 2m),
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny - łatą o długości 2m ( nie powinno być
większe niŜ 2mm na całej długości łaty).
Okładzina powinna być odebrana, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywne. JeŜeli
chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takiej
sytuacji naleŜy:
 jeśli to moŜliwe, poprawić okładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru,
 jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i
trwałości okładziny oraz jeŜeli inwestor wyrazi zgodę naleŜy obniŜyć wartość
wykonywanych robót,
 w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania – usunąć okładzinę i
ponownie wykonać ją ponownie.
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Protokół odbioru gotowych okładzin powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem.

9. Podstawa płatności
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”
pkt.9.
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:
9.1 Dla robót tynkowych
 zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
 przygotowanie zaprawy,
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
 osiatkowanie bruzd,
 tynkowanie,
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów
9.2. Dla robót okładzinowych
 zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,
 moczenie płytek, docinanie płytek,
 przygotowanie podłoŜa,
 przygotowanie kompozycji klejącej,
 wykonanie okładziny z zaspoinowaniem i oczyszczeniem powierzchni,
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
9.3. Dla tynków mineralnych
 zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
 przygotowanie zaprawy,
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
 osiatkowanie i tynkowanie,
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów
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USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA
ADAM NOSSOL 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4
ADRES SŁUśBOWY : 47-300 KRAPKOWICE UL. 1-GO MAJA 13
ADRES DOMOWY : 47-344 WALCE UL. LIPOWA 4

Telefon:
e-mail:

077 4 662 860
nossolm@o2.pl

10. Przepisy związane
10.1 Normy
PN-85/B-04500
Zaprawy
budowlane.
Badania
cech
fizycznych
i
wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.
PN-B-I0I09:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Poradnik majstra budowlanego.
Warunki techniczne wykonania
wykończeniowe. Tynki.

i

odbioru

robót

budowlanych.
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