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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

dotyczących posadzek z wykładzin PCV dla rozbudowy i przebudowy pomieszczeń szpitala SPZOZ w
Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii, blok operacyjny, sterylizatornię oraz pomieszczeń
pomocniczych z dobudową szybu dźwigowego i nadbudową klatki schodowej . 

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w

pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST
W szczególności zakres obejmuje, zgodnie z dokumentacją projektową :
- wykonanie posadzek z wykładzin z PCV
Zakres montaŜu obejmuje : przeszlifowanie podkładu z zaprawy cementowej, gruntowanie, wykonanie
wylewki samopoziomującej ok. 3 mm, połoŜenie siatki miedzianej i wykładziny
- montaŜ listew progowych

1.4.Podstawa opracowania
Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta między inwestorem a jednostką

projektową.

2. MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w ST "Część ogólna".

2.2 .Wykładziny PCV i dywanowe

2.2.1. WYKŁADZINA PCV
Szczegółowe specyfikacje wykładzin znajdują się w dokumentacji wykonawczej ( wykładziny gładkie,
szorstkie, przewodzące lub rozpraszające ładunki elektryczne ).
 
Zaprojektowano wykładziny PCV ( w rolkach), homogeniczne, grub. 2,0mm, spawane na gorąco
sznurem. Wykładziny naleŜy kleić do równego i suchego podłoŜa klejem do linoleum zgodnie z
zaleceniami producenta.
Cokoły wywijane z wykładziny na wysokość 10 cm z wyokrągleniem - zastosować profil wyobleniowy
PCV o promieniu r=25mm.
 
UWAGA! W celu odprowadzenia ładunku wykładzinę antyelektrostatyczną naleŜy wyprowadzić do
uziomu wg. p.w. elektryki, zgodnie z wytycznymi producenta.

3. SPRZĘT I MASZYNY
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna".
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna".
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie wpłyną
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT

5.1. Wyrównanie podkładu masą samopoziomującą.

Parametry przykładowej masy :
- masa samopoziomująca (sucha mieszanka) cienkowarstwowa pod posadzki gr. 5-30 mm, posiadająca
dopuszczenie do stosowania w budownictwie

Wytrzymałość na ściskanie po 28
dniach powyŜej 25 MPa

Wytrzymałość na zginanie po 28
dniach powyŜej 8 MPa

Przyczepność do betonu powyŜej 3 MPa

Swobodny skurcz max. 0,05%

Grubość warstwy od 5 mm do 30 mm

ZuŜycie suchej mieszanki ok. 1,7 kg/m2 na kaŜdy mm grubości 

Proporcje mieszania 4,3 litra wody na 25 kg

Czas zuŜycia 15 min.

Temperatura stosowania od +10°C do +30°C

Szybkość układania - pompą: do 500 m2/godz. 
- ręcznie: do 50 m2/godz. 

Czas utwardzania - ruch pieszy: 2-4 godz. 

pH ok. 11

Średnica rozpływu w pierścieniowym
teście płynności ABS

(wewnętrzna średnica pierścienia: 50 mm,
wysokość pierścienia: 22 mm) 
130-140 mm 

Opakowania: worki 25 kg

Palety: 40 x 25 kg = 1000 kg

Przechowywanie:
6 miesięcy od daty produkcji przy składowaniu na
paletach w oryginalnych opakowaniach i w suchych
warunkach.
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Przygotowanie podłoŜa

PodłoŜe naleŜy oczyścić mechanicznie, np.: przez śrutowanie, frezowanie lub skucie (nie szlifować).
PodłoŜa zatłuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem i/lub wypalić. Słabe lub
miękkie podłoŜa (np. asfalt), mogące ulegać spękaniom i odkształceniom pod wpływem obciąŜeń,
usunąć. Oczyszczone, suche, naprawione i starannie odkurzone podłoŜe zagruntować srodkiem
gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (3-5 godzin). 
Warstwa gruntująca zwiększa przyczepność zaprawy do podłoŜa, ułatwia jej poziomowanie, zapobiega
powstaniu pęcherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed związaniem. Gruntowanie powtórzyć,
jeŜeli zaprawa będzie układana później niŜ 24 godziny od ostatniego gruntowania. 

Przygotowanie zaprawy

Zaprawę wymieszać z wodą w proporcji 4,3 l czystej wody na 25 kg suchej mieszanki. Parametry
zaprawy kontrolować na bieŜąco przy uŜyciu pierścieniowego testu płynności ABS. W przypadku
układania ręcznego do naczynia z dokładnie odmierzoną ilością wody wsypać zaprawę i mieszać przez
2-3 min. za pomocą wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić
na około 5 minut i ponownie lekko wymieszać. Przygotowywać porcje, które zostaną zuŜyte w ciągu 15
min.

Wykonanie

Większe powierzchnie przeznaczone do ułoŜenia zaprawy powinny być podzielone na działki robocze
za pomocą samoprzylepnej taśmy z gąbki. Szerokość działki jest uzaleŜniona m.in. od wydajności
stosowanej pompy oraz grubości nanoszonej warstwy, zwykle wynosi 10-12 m. Progi, schody, wpusty,
itp. oddzielić w podobny sposób. Po wylaniu masę rozprowadzić na Ŝądaną grubość za pomocą
stalowej pacy zębatej. Niewielkie powierzchnie moŜna układać ręcznie. W takim przypadku zaleca się
wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. W trakcie wysychania materiału zalecane jest lekkie
wietrzenie pomieszczeń, ale naleŜy unikać przeciągów. Temperatura otoczenia i podłoŜa w trakcie
wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna być wyŜsza niŜ +10°C. Nie jest wymagane
stosowanie membran pielęgnacyjnych. 
ŚwieŜe zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie. Szczególnie w
przypadku układania za pomocą pomp naleŜy pamiętać o czyszczeniu urządzenia i węŜa, za kaŜdym
razem, gdy przerwa w pracy będzie dłuŜsza niŜ 10 minut. 

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement - wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające
pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia:
oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

5.2. Wytyczne wykonania posadzki z  PVC :
Podkład pod posadzkę naleŜy wykonać zgodnie z w/w wytycznymi, jego wilgotność nie moŜe być więk-
sza niŜ 3%

- Materiały do wykonania posadzki powinny odpowiadać normom państwowym lub świadectwom ITB.
Wykładzina powinna posiadać nadruk lub etykietę na spodzie. Dla klejów, preparatów wygładzających i
gruntujących dodatkowo powinien być podany sposób ich uŜycia

- Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie przyklejonej wykładziny z podłoŜem. UŜyte
kleje nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i wykładzinę

 - Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd,
pęcherzy, odstających brzegów itp. Wszelkie zanieczyszczenia naleŜy niezwłocznie usunąć

- Do wygładzania powierzchni podkładu zastosować masy wygładzające zapewniające naleŜytą
przyczepność do podkładu, krótki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujące obniŜenia
właściwości wytrzymałościowych podkładu. Grubość warstwy wygładzającej 1-2 mm

- Do gruntowania powierzchni podkładów zastosować preparaty o krótkim czasie wsiąkania i schnięcia,
niepalne, nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiałów podłogowych
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- Do wykańczania posadzek przy ścianach stosować odpowiednie listwy cokołowe

- Do wykańczania powierzchni posadzki PCV stosować specjalne pasty emulsyjne nie oddziałujące
szkodliwie na wykładzinę i na zdrowie

- Do wykonania posadzki przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu surowego,
wykończeniowych i instalacyjnych po ich próbie ciśnieniowej

- W trakcie wykonywania w/w robót temperatura w pomieszczeniach powinna wynosić min. 15ºC
(takŜe na kilka dni przed robotami oraz w okresie wysychania kleju). Podkład powinien być dokładnie
oczyszczony i odkurzony. Jeśli podkład wykazuje ślady pyłu, to naleŜy go zagruntować

- Sposób ułoŜenie ściśle wg instrukcji danego produktu

- Spoiny łączeniowe powinny przebiegać prostopadle do ściany z oknami. W  obrębie intensywnego
ruchu nie stosuje się spoin połączeniowych.. Sztukowanie arkuszy na długości jest niedopuszczalne

- Styki arkuszy powinny być dopasowane przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na siebie
arkuszy. Spoina nie powinna być większa niŜ 0.5 mm

- Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niŜ 1 mm/m i 5 mm na całej długości
spoiny w pomieszczeniu

- Powierzchnia posadzki z PCV powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne nierówności przy badaniu
dwumetrowa łatą nie powinny być większe niŜ 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki
od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niŜ 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości
pomieszczenia.

- Połączenia posadzki z PCV z innymi posadzkami naleŜy wykonać za pomocą listew progowych.

5.3. Wytyczne wykonania posadzek PVC prądoprzewodzących :
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* Toro EL i Granit AS zamienione przez producenta na Toro SC i Granit Q
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6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna"
Kontrola jakości robót powinna obejmować :

- Jakości uŜytych materiałów
- Jakość przygotowanego podłoŜa
- Jakość wykonania posadzki
- Kompletności wykonania robót
- Kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową i instrukcją producenta

- Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, pomiarach,
badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Wszystkie produkty powinny posiadać deklarację zgodności „CE”, oraz certyfikat na znak
bezpieczeństwa „B”.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna"
7.2. Jednostki obmiarowe
Komplet – rozliczenie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na podstawie zaawansowania
procentowego elementów stanowiących komplet 

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór końcowy posadzki :
� wykonaną posadzkę porównać z projektem – oględziny, pomiary
� sprawdzić jakość uŜytych materiałów
� sprawdzić dotrzymanie warunków ogólnych wykonania robót (cieplne, wilgotnościowe) na podsta-

wie zapisów w dzienniku budowy
• sprawdzić wygląd zewnętrzny przez oględziny „wzrokowe”
• sprawdzić prawidłowość ukształtowania powierzchni posadzki (2 m łatą)
• sprawdzić połączenie posadzki z podkładem (oględziny, nacisk, opuka-

nie)
• sprawdzić prawidłowość osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp.

(przez oględziny)
• sprawdzić prawidłowość wykonania styków materiałów posadzkowych (prostolinijność, szerokość

spoin)
• sprawdzić wykończenie posadzki i prawidłowość zamocowania cokołów

9. ROZLICZENIE ROBÓT
Zasady rozliczenia i płatności zostały określone w umowie o roboty budowlane
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Dokumentacja projektowa
Jednostka Projektowa :
SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA
UL. PODLASKA 13, 60-623 POZNAŃ TEL. +61/8484190 FAX.+618484123

-

10.2.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
- BN-76/8841-21 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy od-
biorze.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Roboty ogólnobu-
dowlane (aktualnie obowiązujące)
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- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów wraz z kartami technicznymi produktów

– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.

2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177 z pózn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pózn.
zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
– Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliŜenia przepisów
ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.
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