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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 malarskich 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 SS
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 malarskich występujących w obiekcie przedszkola.
W zakres tych robót wchodzą:
 Malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi ścian i sufitów,
 Malowanie ścian zewnętrznych farbami akrylowymi odpornymi na warunki
zewnętrzne (dopuszcza się zastosowanie gotowych tynków barwionych
fabrycznie).
 Malowanie
blachy
ocynkowanej
(obróbki
blacharskie)
przeznaczonymi do malowania blachy stalowej ocynkowanej

farbami

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.

2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST „Wymagania ogólne”p.2.
2.1. Materiały do malowania wnętrza budynku
Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm
państwowych lub świadectwom dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na
tynkach i płytach gipsowo-kartonowych stosuje się zaleŜnie od pomieszczenia i
zgodnie z wytycznymi w projekcie: farby emulsyjne, farby olejne lub akrylowe
zmywalne – wszystkie wytwarzane fabrycznie, powinny odpowiadać wymaganiom
normy PN-C-81914:2002 oraz PN-C-81901:2002.
2.2. Materiały do malowania zewnętrznych części budynku
Na tynk mineralny przy malowaniu budynku naleŜy stosować farby akrylowe odporne
na warunki zewnętrzne, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat
technicznych.
2.3. Środki gruntujące
2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chłonnych podłoŜach stosować do
gruntowania farbę emulsyjną do gruntowania,
2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie naleŜy zagruntować
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.4. Kontrola materiałów
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić:
 Czy dostawca dostarczył deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności
wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną,
 Termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu,
 Wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu.
 Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić wizualnie.
 Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
 Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
 Skoagulowane spoiwo,
 Nie roztarte pigmenty,
 KoŜuch,
 Ślady pleśni,
 Trwały, nie dający się wymieszać osad,
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 Nadmierne, utrzymujące się spienienie,
 Obce wtrącenia,
 Zapach gliny.
2.5. Wymagania dla farb akrylowych:
 Lepkość umowna: min. 60
 Gęstość: max. 1,6 g/cm3
 Zawartość substancji lotnych w % masy max. 45%
 Roztarcie pigmentów: max. 90m
 Czas schnięcia powłoki w temp. 200C i wilgotności względnej powietrza 65%
do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz.
2.6. Wymagania dla farb olejnych:
 Wydajność 6-10m2 / dm3
 Farby winny odpowiadać normie: PN-C-81901/2002
2.7.

Wymagania dla powłok:

 Wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeni i zacieków,
 Grubość – 100-120 µm,
 Przyczepność do podłoŜa – 1 stopień,
 Elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje
pęknięć lub odstawania od podłoŜa,
 Twardość względna – min. 0,1,
 Odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie
powinna powodować uszkodzenia powłoki,
 Odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moŜe
występować spęcherzenie powłoki.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub
wiaderka stoŜkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze
min. +5oC.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3.
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.
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4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4.
Gotowe farby naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiązującymi w transporcie drogowym.

5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania
ogólne”p.5.
5.1 Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:
 Podczas opadów atmosferycznych (malowanie ścian zewnętrznych budynku),
 W temperaturze poniŜej +5 o C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, aby w ciągu
doby nie następował spadek temperatury poniŜej 0 o C,
 W temperaturze powyŜej 25 o C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, aby
temperatura podłoŜa nie była wyŜsza niŜ 20 o C.
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich
powierzchnie świeŜo pomalowane (nie wyschnięte) naleŜy osłonić.
Roboty malarskie naleŜy rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜa jest nie większa niŜ
4%.
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich naleŜy zapewnić
odpowiednią wentylację.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po:
 Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i
urządzeń sanitarnych),
 Całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
 Całkowitym ułoŜeniu posadzek,
 Usunięciu usterek na stropach i tynkach
Przygotowanie podłoŜy
PodłoŜe pod malowanie stanowią:
 Tynk cementowo-wapienny – na ścianie z pustaków ceramicznych ,
 Płyta gipsowo-kartonowa – sufity podwieszane,
 Tynk mineralny – ściany zewnętrzne budynku z pustaków ceramicznych +
ocieplenie.
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5.1.1.Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie są następujące:
5.1.1.1. PodłoŜa z tynków cementowo-wapiennych powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia powinny być usunięte
przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni.
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy,
tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające elementy metalowe powinny być
zabezpieczone antykorozyjnie.
5.1.1.2.
PodłoŜa z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam
tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą
wydano aprobatę techniczną.
5.2. Gruntowanie
Tynki, na które ma zostać zastosowana farba emulsyjna naleŜy zagruntować
specjalną farbą emulsyjną do gruntowania.
Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie gruntować pokostem.
5.3. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych
Malowanie ścian zewnętrznych budynku (alternatywnie dopuszcza się stosowanie
gotowych tynków akrylowych barwionych fabrycznie) moŜna rozpocząć, kiedy
podłoŜe spełnia wymagania podane w p. 5.1.1, a warunki wymagania punktu 5.1.
Roboty powinny być wykonywane na podłoŜach oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych. Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta
farby, która powinna zawierać:
 Informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy naleŜy
go stosować,
 Sposób przygotowania farby do malowania,
 Sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki,
agregaty malarskie),
 Krotność nakładania farby oraz jej zuŜycie na 1m2 ,
 Czas między nakładaniem kolejnych warstw,
 Zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
 Zalecenia w zakresie bhp.
Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, naleŜy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami.
5.3.1. Wymagania w stosunku do powłok malarskich
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być:
 Niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,
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 Aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
 Jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem
producenta i projektem technicznym,
 Bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoŜa, plam, śladów pędzla,
 Bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek
Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy.
Powłoki z farb olejnych powinny:
 Mieć jednolitą barwę, zgodną ze wzorcem,
 Powinny być bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i
zmiany odcienia,
 Mieć jednolity połysk.
5.4. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Roboty malarskie wewnętrzne moŜna rozpocząć kiedy podłoŜa spełniają wymagania
podane w p. 5.1.1, a warunki wymagania punktu 5.1.
PodłoŜa powinny być oczyszczone i przygotowane do zastosowania na nie farby.
Pierwsze malowanie naleŜy wykonać po:
 Całkowitym
ukończeniu
robót
instalacyjnych,
tj.
wodociągowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, z wyjątkiem
załoŜenia urządzeń sanitarnych ceramicznych (biały montaŜ) oraz armatury
oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
 Wykonaniu podłoŜy pod płytki podłogowe,
 Całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.
 Wykonaniu podłoŜy pod parkiet .
Drugie malowanie moŜna wykonać po:
 Wykonaniu białego montaŜu,
 UłoŜeniu posadzek.
Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu,
naleŜy zabezpieczyć i osłonić.
5.4. Malowanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej
Na właściwie oczyszczone i osuszone podłoŜe moŜna nakładać pędzlem, wałkiem
lub metodą natryskową odpowiednią farbę opracowaną specjalnie i przeznaczona do
malowania blachy ocynkowanej. Farbę nakłada się w 2-3 warstwach, zachowując
zalecane przez producenta odstępy czasu między wykonaniem kolejnych warstw.
Malowanie naleŜy prowadzić przy temperaturze powietrza poniŜej 30o (zalecane 1525oC) i przy wilgotności względnej powietrza poniŜej 80%.
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6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6.
6.1 . Metody kontroli i badań
Kontrolę stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania naleŜy
wykonać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
Badania powłok malarskich przy odbiorze naleŜy wykonać następująco:
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w
świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m,
 Sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle
rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze
kontrastowym do powłoki. Powłokę naleŜy uznać za odporną na wycieranie,
jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
 Sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie
powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie
dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla: powłokę naleŜy
uznać za odporną na zmywanie, jeŜeli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie
miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoŜa
 Sprawdzenie w przypadku płyt gipsowo-kartonowych: wykończenia styków
oraz zabezpieczenia wkrętów
Równość powierzchni tynków naleŜy sprawdzić metodami opisanymi w normie PNB-10100:1970.
Wyniki kontroli podłoŜy naleŜy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy.
6.2.Zakres kontroli i badań
Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich
wykonania – nie wcześniej jednak niŜ po 7 dniach.
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5oC przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
Badanie robót malarskich obejmuje:
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
 Sprawdzenie zgodności barwy i połysku ze wzorcem,
 Sprawdzenie odporności na wycieranie,
 Sprawdzenie przyczepności powłoki,
 Sprawdzenie odporności na zmywanie.
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Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za
wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć
wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
6.3. Ocena jakości powłok malarskich
JeŜeli badania wymienione w p.6.1. dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie
naleŜy uznać za wykonane prawidłowo.
W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione,
naleŜy uznać, Ŝe powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i naleŜy wykonać
działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w
protokole kontroli i badań naleŜy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz
sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami.
Po usunięciu niezgodności naleŜy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a
wynik odnotować w formie protokołu kontroli i badań.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska
pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8.
Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z
zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót, a takŜe dokumentacja powykonawcza, w
której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
malarskich.
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej:
8.1. Odbiór podłoŜa
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia powinno
być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno być przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na
stwierdzeniu równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i
zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nie roztartego pigmentu plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów
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powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym powierzchnię
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką
kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoŜa.
8.2.5. Sprawdzenie powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie miękką szczotką lub szmatką.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być
odebrane pod warunkiem, Ŝe odstępstwa nie obniŜają właściwości uŜytkowych i
komfortu ich uŜytkowania. W przeciwnym wypadku naleŜy je poprawić i przedstawić
do ponownego odbioru.
Protokół odbioru powinien zawierać:
 Ocenę wyników badań,
 Stwierdzenie zgodności
zamówieniem,

lub

niezgodności

wykonania

robót

z

 Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.

9. Podstawa płatności
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”
pkt.9.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska
pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy związane
10.1 Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
10.2 Inne dokumenty i instrukcje.
Poradnik majstra budowlanego.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
wykończeniowe. Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne.
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