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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót posadzkowych i okładzinowych z płytek przy uŜyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie 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
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie;
-   pokrycie podłóg płytkami (posadzki)  które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,
-   pokrycie  ścian  płytkami  (okładziny),  które   stanowią   warstwę    okładanych elementów.
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy uŜyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i
sposobów oceny podłoŜy, wykonanie posadzek i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych z płytek, oraz
ich odbiory.
Specyfikacja obejmuje równieŜ wykładziny - określa wymagania odnośnie własności materiałów oraz
wykonania.

1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takŜe podanymi poniŜej:
PodłoŜe - element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe i
okładzinowe z płytek.
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub róŜnic
poziomów powierzchni podłoŜa.
Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoŜa.
Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoŜe oraz zwiększająca
przyczepność powłoki ochronnej.
Faseta - wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie
stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,  

1.6. Dokumentacja robót posadzkowych i okładzinowych
Roboty posadzkowe i okładzinowe naleŜy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja wykonania robót posadzkowych i wykładzinowych powinna zawierać co najmniej
następujące informacje i rozwiązania dotyczące:  
-   materiałów do wykonywania posadzek i okładziny z płytek i wykładzin,
-   lokalizacji i warunków uŜytkowania,
-   rodzaju i stanu podłoŜy pod posadzki i okładziny.
 W dokumentacji powinny być zawarte:
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- wymagania dla podłoŜa, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem
materiałów do napraw,
- specyfikacje materiałów do wykonania posadzek i okładzin z powołaniem się na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
- sposoby wykonania posadzek i okładzin z płytek z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu
wykończenia,
- kolorystyka i wzornictwo układanych płytek
- wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i okładziny,
- zasady konserwacji posadzek i okładzin.

1.7.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.Plytki ceramiczne  i kamienne
Typy okładzin ceramicznych zgodne ze wskazanymi w dokumentacji projektowej.

2. .2 .1.  Płytki gresowe 
Rodzaj płytek jest opisany szczegółowo w opisie i na rysunkach w projekcie wykonawczym. 
Płytki będą układane na podłogach w projektowanych klatkach schodowych.

2.2.2.    PŁYTKI CERAMICZNE ścienne 
Rodzaj płytek jest opisany szczegółowo w opisie i na rysunkach w projekcie wykonawczym. 
Wymagania (częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178: 1998)
Barwa - wg wzorca producenta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160°C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niŜ
- gatunek I 80% 
- gatunek II 75%

2.3. Zaprawa samopoziomująca
Parametry przykładowej masy:
- masa samopoziomująca (sucha mieszanka) cienkowarstwowa pod posadzki gr. 5-30 mm, posiadająca
dopuszczenie do stosowania w budownictwie (masa powinna spełniać warunki stosowania pod
wykładziny elastyczne)

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 
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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.

2.4. Pozostałe materiały
- zaprawy klejowe do płytek ceramicznych, zaprawa do fugowania , grunt do gruntowania podłoŜy

mineralnych, kit do wypełnienia szczelin dylatacyjnych wg PN-74/B-30175 , listwy progowe mo-
sięŜne do połączenia róŜnych typów posadzek

2.5.  woda (PN-EN 1008:2004)
- Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub je-

ziora. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierają-
cych tłuszcze organiczne, oleje i muł

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.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT

5.1.Okładziny z płytek ceramicznych 
5.1.1.Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy samopoziomującej
5.2.1. 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. 
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5.2.2. 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.
5.2.3. 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. 
5.2.4. 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.

5.3.Płytki ceramiczne- okładziny ścienne
-Uszczelnianie powłokowe ścian pod okładzinę ceramiczną – powierzchnie pionowe i poziome
-Uszczelnianie naroŜników ścian taśmą wodoodporną
-Licowanie ścian płytkami glazurowymi o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej typu „Atlas”
-Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie
-Ochrona naroŜników wypukłych naroŜnikami z siatki
-MontaŜ taśmy dylatacyjnej w ścianach
-Licowanie ścian zewnętrznych płytkami elewacyjnymi

5.1.1.Wytyczne ogólne wykonania okładzin ściennych
Po odpowiednim przygotowaniu podłoŜa układanie glazury naleŜy zacząć od zamocowania na ścianie
prostej, gładkiej łaty drewnianej lub aluminiowej. Do zamocowania łaty naleŜy uŜyć poziomicy i
wyznaczyć poziom, od którego zaczniemy układanie płytek, pamiętając o powiększeniu wymiaru płytki
o podwójny wymiar spoiny. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się juŜ po ułoŜeniu terakoty.
Do układania okładzin ceramicznych lub kamiennych na ścianach przeznaczone są zaprawy klejowe :
np. ATLAD, ATLAS PLUS, ATLAS BIS, ATLAS KARO (lub alternatywne). Ich wybór zaleŜy od rodzaju
okładziny oraz podłoŜa, na którym zamierzamy ją wykonać. Wszystkie zaprawy klejowe wymagają
starannego wyrównania podłoŜa, gdyŜ grubość warstwy sklejania waha się od 3,5 mm do 5 mm.
Po przygotowaniu zaprawy klejowej nanosi się ją równomiernie na ścianę stalową pacą zębatą.
Zaprawę nakłada się wstępnie gładką stroną pacy, a następnie rozprowadza po powierzchni ściany
częścią zębatą. Wielkość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek i stopnia perforacji ich spodniej
płaszczyzny.
Zaprawy klejowe, w zaleŜności od rodzaju, zachowują swoje właściwości klejące przez około 10-45
minut, dlatego naleŜy rozprowadzać klej tylko na takiej powierzchni (około l m2), na jakiej moŜemy
ułoŜyć płytki w tym czasie. Zaprawę rozprowadzić na całej szerokości ściany, tak aby moŜna było
ułoŜyć około dwóch rzędów płytek.
Zaleca się wykonanie testu aby sprawdzić, czy nałoŜona na ścianę zaprawa klejowa posiada jeszcze
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właściwości klejące. Polega on na przyciśnięciu palców ręki do połoŜonej zaprawy. Jeśli klej pozostaje
na palcach, wówczas moŜna kontynuować przyklejanie płytek. jeśli zaś palce pozostają czyste naleŜy
usunąć starą warstwę kleju ze ściany i nanieść nową.
Przyklejanie płytek naleŜy rozpocząć od dołu w dowolnym naroŜniku, jeŜeli z rozplanowania wynika, Ŝe
powinna się tam znaleźć cała płytka. Jeśli pierwsza płytka musi być docinana, naleŜy rozpocząć od
przyklejania drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Płytkę opieramy o łatę i przyciskamy
ręką do ściany (płytki o większym rozmiarze dobija się dodatkowo gumowym młotkiem). Po
dociśnięciu płytki klej powinien pokrywać całą jej powierzchnię (min. 2/3 powierzchni). Nadmiar
zaprawy klejowej. która wydostanie się przez spoinę, naleŜy usunąć, zanim stwardnieje, a zabrudzoną
część płytki przemyć wilgotną gąbką. Czas korygowania połoŜenia płytki wynosi 10 minut (w
przypadku klejów ATAS, ATLAS PLUS, ATLAS KARO) lub 30 minut (w przypadku kleju dyspersyjnego T
ALA BIS).
Po ułoŜeniu pierwszego rzędu płytek umieścić krzyŜaki dystansowe o wymiarze dopasowanym do
szerokości spoiny, którą chcemy uzyskać. Szerokość spoiny dobrać w zaleŜności od wielkości płytek (im
większe płytki, tym szersza spoina) oraz od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu (im większe
wahania tych parametrów, tym szersze spoiny). Kolejne rzędy płytek układać w sposób analogiczny.
NaleŜy pamiętać, aby pionowe linie spoin układały się dokładnie pionowo. Jako ostatnie przykleja się
płytki docinane w naroŜach i przy ościeŜach. Przed ich przyklejeniem naleŜy zamocować listwy
wykończeniowe do glazury, czyli "Flizówki" o profilu wewnętrznym lub zewnętrznym. Chronią one
naroŜa przed wyszczerbieniem, maskują docięte krawędzie płytek, a takŜe dobrane kolorystycznie do
barwy płytek i fugi, stanowią estetyczne wykończenie całości okładziny. Po dobraniu właściwej
wysokości profilu naleŜy wcisnąć ramię montaŜowe listwy w zaprawę klejową (rozprowadzoną na
szerokość około 5 cm) w naroŜniku. NaleŜy wyrównać jego połoŜenie na całej długości i zaszpachlować
ramię montaŜowe zaprawą klejową. Płytki układamy na naroŜach naleŜy tak ułoŜyć, aby nie wystawały
ponad wysokość profilu (krawędzie płytek powinny stykać się z zaokrągleniem profilu). Folie ochronne
z flizówek naleŜy usuwać dopiero po ułoŜeniu całości okładziny. Po ułoŜeniu ostatniego rzędu płytek
zdjąć łatę, uwaŜając przy tym, aby nie obluzować przyklejonej pierwszej warstwy płytek. Jeśli pod łatą
znajduje się zaprawa, naleŜy są ostroŜnie usunąć szpachelką. Po ułoŜeniu terakoty doklejamy pierwszy
rząd płytek. Nanosimy zaprawę klejową na część ściany, na której ma być ułoŜony pierwszy rząd
płytek, i układać glazurę zgodnie z wcześniejszym opisem. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba dociąć na
odpowiednią wysokość, na skutek np. podniesienia się poziomu posadzki po ułoŜeniu terakoty czy teŜ
w wyniku pewnych nierówności podłoŜa.

5.1.2.Wytyczne ogólne wykonania okładzin podłogowych
Płytki podłogowe układać podobnie jak ścienne. Do układania okładzin ceramicznych lub kamiennych
na podłogach przeznaczone są zaprawy klejowe: np. ATLAS, ATLAS PLUS, ATLAS CAL N, ATLAS KARO
(lub alternatywne). Wybór kleju zaleŜy od rodzaju okładziny oraz podłoŜa. Wszystkie w.w. zaprawy
klejowe (oprócz kleju ATLAS CAL N) wymagają starannego wyrównania podłoŜa, gdyŜ grubość
warstwy sklejania wynosi 5 mm. Układanie terakoty lub innych płyt podłogowych naleŜy zacząć od
najbardziej eksponowanego naroŜnika w pomieszczeniu. Na naniesionym kleju układamy płytki,
dociskając i dobijając je gumowym młotkiem (jest to szczególnie waŜne w przypadku układania płyt
duŜego formatu). Wykonując okładzinę przy pomocy kleju CAL N, moŜna pominąć równanie podłoŜa
pod warunkiem, Ŝe nierówności nie przekraczają 2cm. Ma on takŜe lepszą przyczepność do duŜych płyt
oraz płyt o silnie profilowanej powierzchni spodu. Stosując go naleŜy jednak pamiętać o wykonaniu na
podłoŜu (przed nałoŜeniem właściwej warstwy kleju) cienkiej, zamkniętej z podłoŜem warstwy
kontaktowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "Część ogólna"
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Poszczególne etapy wykonania okładzin ścian płytkami ceramicznymi powinny być odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten naleŜy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:

− jakość uŜytych materiałów
− kontrolę zgodności materiału z zamówieniem
− kompletność wykonania robót
− kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

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.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek badaniom
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót.
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak równieŜ materiały pomocnicze muszą spełniać
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w
dokumentacji projektowej.
KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót
posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowąłatę,
- sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy;
pomiary równości i spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1 mm,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,
-   sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin z
dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich
wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji kiejącej oraz innych robót
„zanikających".

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań
dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności:
-   zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoŜy
- jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować:
-   sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek; ułoŜenie płytek oraz ich barwę i odcień naleŜy

8                                                                                                           ST-17 OKŁADZINY POSADZEK I ŚCIAN PŁYTKAMI



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SPZOZ W KOŚCIANIE NA ODDZIAŁ
CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, STERYLIZATORNIĘ ORAZ POMIESZCZEŃ

POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZYBU DŹWIGOWEGO I NADBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ

 

sprawdzać
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
-   sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m
przykładanej w róŜnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną
powierzchnia naleŜy mierzyć z dokładności do 1 mm,
-   sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ spoin na całej
ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych
okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,
-   sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub
innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z
podkładem,
-   sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 naleŜy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z
dokładnością do 0,5 mm,
-   grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub
grubość określona na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej).
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6-5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiającego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek
6.5.1. Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:
-   cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla
których róŜnorodność barw jest zamierzona),
-   cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność)
tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
-   grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
-   dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2
m) nie powinno być większe niŜ 3 mm na długości łaty i nie większe niŜ 5 mm na całej długości lub
szerokości posadzki,
-   spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
-   dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości 1
m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3
mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,
-   szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
-   listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
-   cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy
okładzin dla których róŜnorodność barw jest zamierzona),
-   cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności)
tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
-   grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
-   dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2
mm na długości 2 m,
-   odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,
-   spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania
-   dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości 1
m i 3 mm na długości całej okładziny,
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-   elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją
producenta.

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

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU  I OBMIARU

7.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna"

7.2. Jednostki obmiarowe
Okładziny z płytek ceramicznych i posadzki z terakoty
Komplet – rozliczenie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na podstawie zaawansowania
procentowego elementów stanowiących komplet.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Warunki odbioru okładzin z płytek ceramicznych
Badanie podłoŜa, zaleŜnie od jego rodzaju (mur ceglany, ściany z elementów prefabrykowanych, tynk),
naleŜy przeprowadzać zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych robót budowlanych. Badanie
powinno polegać na:
- sprawdzeniu protokołów odbioru robót poprzedzających,
- sprawdzeniu przygotowania podłoŜa.
Badanie podkładu lub warstwy wyrównawczej naleŜy w przypadku klejenia płytek zbadać grubość
warstwy kleju. Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze częściowym
przez oględziny zewnętrzne i pomiar.
Badanie materiałów okładzinowych i ewent. klejów (w przypadku okładzin z płytek przyklejanych)
naleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i zapisów w dzienniku budowy.
Bezpośrednio naleŜy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, brak rys lub odprysków itp.
Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu:
- naleŜytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu,
- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuŜ dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do l mm (sprawdzenie za pomocą poziomicy i
pionu murarskiego),
- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłoŜenie w prostopadłych do siebie
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar
wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm,
- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących
wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,
- jednolitości barwy płytek.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem ulegającym zakryciu są
podłoŜa. Odbiór podłóŜ musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i okładzinowych.
W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badań naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoŜy i określonymi odpowiednio w pkt.
5.3.dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okładzin.
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych i
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okładzinowych.
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemoŜliwa (szczególnie
w przypadku zaniŜonej wytrzymałości) podłoŜe musi być skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoŜy) oraz
materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeŜeli umowa
taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny dokonuje się na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów
oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca
robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:
-   projekt budowlany,
-   projekty wykonawcze,
-   dokumentację powykonawczą
-   szczegółowe specyfikacje techniczne,
-   dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
-   aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,
-   protokóły odbioru podłoŜa,
-   protokóły odbiorów częściowych,
-   instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
-   wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i
wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem
merytorycznym.
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny posadzka lub okładzina nie powinna być przyjęta.
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
-  jeŜeli to moŜliwe, naleŜy poprawić posadzkę iub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości posadzki iub
okładziny, zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym
obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do
odbioru.
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W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek z
zamówieniem.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Zgodnie z Warunkami Kontraktowymi

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH l PRAC
TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne"
Kod CPV 45000000-7,    
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Zasady rozliczenia i płatności zostały określone w umowie o roboty budowlane.

Kwoty ryczałtowe wykonania robót posadzkowych i okładzinowych uwzględniają:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
-   obsługę sprzętu,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie
robót na wysokości do 4 m,
-   ocenę  i  przygotowanie  podłoŜa wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem  bądź zastosowaniem
odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okładzin,
-   osiatkowanie bruzd i miejsc naraŜonych na pęknięcia,
-   osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót posadzkowych i
okładzinowych,
- usuniecie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na elementach
nie okładanych płytkami,
-   uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji
technicznej,
- likwidację stanowiska roboczego,
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

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
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10.2.Zestawienie dokumentacji projektowej:

10.3.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
 1. PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
2. PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-EN 13010545-1:1999
Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru.
4. PN-EN ISO 10545-2:1999
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.
5. PN-EN ISO 10545-3:1999
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej
pozornej oraz gęstości całkowitej.
6. PN-EN ISO 10545-4:1999
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.
7. PN-EN ISO 10545-5:1999
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na uderzenia metodą pomiaru współczynnika
odbicia.
8. PN-EN ISO 10545-6:1999
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.
9. PN-EN ISO 10545-7:2000
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych.
10. PN-EN ISO 10545-8:1998
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.
11. PN-EN ISO 10545-9:1998
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na szok termiczny.
12. PN-EN ISO 10545-10:1999
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalności wodnej.
13. PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 jw.
14. PN-EN ISO 10545-11:1998
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.
15. PN-EN ISO 10545-12:1999
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności.
16. PN-EN ISO 10545-13:1999
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej.
17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.
18. PN-EN ISO 10545-14:1999
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na plamienie.
19. PN-EN ISO 10545-15:1999
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych.
20. PN-EN ISO 10545-16:2001
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie małych róŜnic barwy.
21. PN-EN 101:1994
Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
22. PN-EN 12004:2002
Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne.
23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.
24. PN-EN 12002:2005
Kleje do płytek - Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do
spoinowania.
25. PN-EN 12808-1:2000
Kleje i zaprawy do spoinowania płytek - Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na bazie Ŝywic
reaktywnych.
26. PN-EN 1015-2:2000
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Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.
27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.
28. PN-EN 1015-3:2000
Metody badań zapraw do murów-Określenie konsystencji świeŜej zaprawy (za pomocą stolika
rozpływu),
29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
30. PN-EN 1015-4:2000
Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeŜej zaprawy (za pomocą
penetrometru).
31. PN-EN 1015-12:2002
Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie przyczepności do podłoŜa stwardniałych
zapraw na obrzutkę i do tynkowania.
32. PN-EN 1015-19:2000
Metody badań zapraw do murów - Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.
33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.
34. PN-EN 197-1:2002
Cement-Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku.
35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
36. PN-EN 197-2:2002
Cement- Część 2: Ocena zgodności.
37. PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
38. PN-EN 459-2:2003
Wapno budowlane - Część 2: Metody badań.
39. PN-EN 459-3:2003
Wapno budowlane - Część 3: Ocena zgodności.
40. PN-EN 1008-1:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
41. PN-EN 934-6:2002
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena
zgodności.
42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.
43. PN-B-30041:1997
Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.
44. PN-B-30042:1997
Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.
46. PN-92/B-01302
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.       
48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
49. PN-EN 13813:2003
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - Właściwości i wymagania.

10.4. Ustawy
-   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881).
-   Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz.
2087).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, póz. 1118 z
późn. zmianami).

10.5.  Rozporządzenia
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, póz. 1133).
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-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 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, póz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75,poz664,
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, póz. 953 z późniejszymi zmianami).
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, póz. 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, póz. 1126).
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, póz. 690 z późn.
zmianami).

10.6.  Inne dokumenty i instrukcje
-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CPV
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990
rok.
-Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych, część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny
z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
-   Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.
-   Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok
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