SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY BUDOWLANE
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ZAWARTO
Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe
Roboty ziemne

OPRACOWANIA:
B.01.00.00
B.02.00.00

Zbrojenie betonu

B.03.00.00

Beton
Konstrukcje drewniane

B.04.00.00
B.05.00.00

Roboty murowane

B.06.00.00

Roboty pokrywcze

B.07.00.00

Tynki

B.08.00.00

Posadzki

B.09.00.00

Stolarka
Roboty malarskie

B.10.00.00
B.11.00.00

Roboty izolacyjne

B.12.00.00

Zagospodarowanie terenu

B.13.00.00

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. Wst p
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie rozbiórek wyst puj cych w obiekcie. W zakres tych robót wchodz :
B.01.01.00. – Rozbiórki
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B.01.01.01. – Rozbiórki obiektów kubaturowych
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cym i odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
wykonania robót, ich zgodno
dokumentacj projektow , SST i poleceniami In yniera.
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2. Materiały
2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie wyst puj .
3. Sprz t
3.1. Do rozbiórek mo e by u yty dowolny sprz t.
4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki rodkami transportu. Przewo ony ładunek zabezpieczy
przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y:
–
teren ogrodzi i oznakowa zgodnie z wymogami BHP,
–
zdemontowa istniej ce zasilanie w energi elektryczn
uzbrojenie.

oraz wszelkie istniej ce

5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzi zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U.Nr47poz.401) w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
(1) Pokrycie dachowe rozbiera r cznie. Materiał poza obr b budynku znosi lub spuszcza
rynnami w sposób zabezpieczaj cy przed uszkodzeniem.
(2) Stropy i ciany rozebra r cznie lub mechanicznie, ł cznie ze cianami fundamentowymi.
Materiały posegregowa i odnie lub odwie na miejsce składowania.
(3) Elementy stolarki i lusarki o ile zostan zakwalifikowane przez wła ciciela obiektu do
odzysku wyku z otworów, oczy ci , i składowa .
(4) Powstały po rozbiórce wykop zasypa gruntem piaszczystym zag szczanym warstwami.
Wierzchni warstw grubo ci 0,2m zasypa gruntem rodzimym.
(5) Teren splantowa i oczy ci z resztek materiałów. Zag szczenie gruntu wg dokumentacji
technicznej (Jsmin=0,96).
6. Kontrola jako ci robót
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Wymagania dla robót rozbiórkowych podano punktach 5.1. do 5.2.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi s :
B.01.01.01. –Rozbiórki obiektów kubaturowych–[m3.]
8. Odbiór robót.
Wszystkie roboty obj te B.01.00.00. podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych.
9. Podstawa płatno ci
Płaci si za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez In yniera mierzone w jednostkach podanych punkcie 7.
10. Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje In ynier.
10.2. Ilo ci robót rozbiórkowych mog ulec zmianie na podstawie decyzji In yniera.
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1. Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s
wykonania i odbioru robót ziemnych.

wymagania dotycz ce

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie robót ziemnych wyst puj cych w obiekcie obj tym kontraktem. W zakres
tych robót wchodz :
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Podkład pod podłogi, posadzki z piasku.
B.02.03.00. Rozplantowanie gruntu.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cym i odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
ich wykonania, ich zgodno
dokumentacj projektow , SST i poleceniami In yniera.

z

2. Materiały
2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie wyst puj .
Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie wyst puj ..
2.2. Do wykonania podkładu wg B.02.02.00. nale y stosowa piasek zwykły.
2.3. Spycharkami nale y rozplantowa grunt bez zanieczyszcze
budowlanych itp.

odpadkami materiałów

3. Sprz t
Roboty mog by wykonywane r cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mo na wykonywa
przy u yciu dowolnego sprz tu.
4. Wykonanie robót
4.1. Wykopy wg B.02.01.00.
4.1.1. Sprawdzenie zgodno ci warunków terenowych z projektowymi.
Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów przed budow obiektu nale y sprawdzi
zgodno rz dnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nale y wykona
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko ciowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest
kontrolowanie warunków gruntowych w nawi zaniu do bada geologicznych.
4.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
(1) Je eli w dokumentacji technicznej nie okre lono inaczej dopuszcza si stosowanie
nast puj cych bezpiecznych nachyle skarp:
–
w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
–
w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
–
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by stosowane nast puj ce
zabezpieczenia:
–
w pasie terenu przylegaj cym do górnej kraw dzi wykopu na szeroko ci równej 3krotnej gł boko ci wykopu powierzchnia powinna by wolna od nasypów i materiałów,
oraz mie spadki umo liwiaj ce odpływ wód opadowych
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyle
–
stan skarp nale y okresowo sprawdza w zale no ci od wyst powania niekorzystnych
czynników.
4.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynosz 10cm.
4.1.4. Post powanie w wypadku przegł bienia wykopów
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubo ci 20 cm poło ona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by usuni ta bezpo rednio przed wykonaniem fundamentu.
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(3) W przypadku przegł bienia wykopu poni ej przewidzianego poziomu A zwłaszcza
poni ej poziomu projektowanego posadowienia nale y porozumie si z In ynierem
celem podj cia odpowiednich decyzji.
4.2. Wykopy wg B.02.02.00.
4.2.1. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
(1) Układanie podkładu powinno nast pi bezpo rednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpocz ciem układani podło e powinno by oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych.
(3) Układanie podkładu nale y prowadzi na całej powierzchni równomiernie jedn warstw .
(4) Całkowita grubo podkładu według projektu. Powinna to by warstwa stała na całej
powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wska nik zag szczenia podkładu nie powinien by mniejszy o dJs=0,98 według próby
normalnej Proctora.
5. Kontrola jako ci robót
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinny
obejmowa :
–
zgodno wykonania robót z dokumentacj
–
prawidłowo wytyczenie robót w terenie
–
przygotowanie terenu
–
rodzaj i stan gruntu w podło u
–
wymiary wykopów
–
zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
7. Obmiar robót Jednostkami obmiarowymi s :
B.02.01.00 – wykopy – [m3]
B.02.02.00 – podkłady – [m3]
B.02.03.00 – rozplantowanie gruntu – [m3]
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty obj te B.02.00.00 podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych.
9. Podstawa płatno ci
B.02.01.00 – Wykopy – płaci si za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
–
wyznaczenie zarysu wykopu,
–
odspojenie gruntu ze zło eniem na odkład lub załadowaniem na samochody i
odwiezieniem;
B.02.02.00 – Wykonanie podkładów – płaci si za m3 podkładu po zag szczeniu.
Cena obejmuje:
–
dostarczenie materiału
–
uformowanie i zag szczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.
B.02.03.00. Rozplantowanie gruntu – płaci si za m3
ziemi wydobytej z wykopów
liniowych
10. Przepisy zwi zane
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PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999
BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntów.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.

B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU
1. Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce
zbrojenia betonu w konstrukcjach elbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych
wyst puj cych na stacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robót wchodz :
B.03.01.00. Przygotowanie i monta zbrojenia pr tami okr głymi ebrowanymi fi 12mm.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno
dokumentacj projektow , SST i poleceniami In yniera.
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2. Materiały
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Własno ci mechaniczne i technologiczne stali:
•

Własno ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr tów powinny
odpowiada wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwa niejsze
wymagania podano w tabeli poni ej.
Zginanie
Gatunek stali rednica pr ta
Granica
Wytrzymało
Wydłu enie
a – rednica
Mm
MPa
MPa
%
d – próbki
St0S-b
5,5–40
220
310–550
22
d = 2a(180)
St3SX-b
5,5–40
240
370–460
24
d = 2a(180)
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18G2-b6-32355
34GS-b

6–32

410 min.

590

16

d = 3a(90)

•

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywa
p kni , naderwa i rozwarstwie .
(3) Wady powierzchniowe:
• Powierzchnia walcówki i pr tów powinna by bez p kni , p cherzy i naderwa .
• Na powierzchni czołowej pr tów niedopuszczalne s
pozostało ci jamy
usadowej, rozwarstwienia i p kni cia widoczne gołym okiem.
• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtr cenia
niemetaliczne, w ery, wypukło ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato ci s
dopuszczalne:
– je li mieszcz si w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i pr tów
gładkich,
– je li nie przekraczaj 0,5 mm dla walcówki i pr tów ebrowanych o rednicy
nominalnej do 25 mm, za 0,7 mm dla pr tów o wi kszych rednicach.
(4) Odbiór stali na budowie.
• Odbiór stali na budowie powinien by dokonany na podstawie atestu, w który
powinien by zaopatrzony ka dy kr g lub wi zka stali. Atest ten powinien zawiera :
–
znak wytwórcy,
–
rednic nominaln ,
–
gatunek stali,
–
numer wyrobu lub partii,
–
znak obróbki cieplnej.
• Cechowanie wi zek i kr gów powinno by dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla ka dej wi zki czy kr gu.
• Wygl d zewn trzny pr tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by
nast puj cy:
–
na powierzchni pr tów nie powinno by zgorzeliny, odpadaj cej rdzy,
tłuszczów, farb lub innych zanieczyszcze ,
–
odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego pr tów i o ebrowania
powinny si mie ci w granicach okre lonych dla danej klasy stali w normach
pa stwowych,
–
pr ty dostarczone w wi zkach nie powinny wykazywa odchylenia od
linii prostej wi k- szego ni 5 mm na 1 m długo ci pr ta.
• Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.
(5) Badanie stali na budowie.
• Dostarczon na budow parti stali do zbrojenia konstrukcji z betonu
nale y przed wbudowaniem zbada laboratoryjnie w przypadku, gdy:
– nie ma za wiadczenia jako ci (atestu),
–

nasuwaj si w tpliwo ci co do jej wła ciwo ci technicznych na podstawie
ogl dzin zewn trznych,
– stal p ka przy gi ciu.
Decyzj o przekazaniu próbek do bada laboratoryjnych podejmuje In ynier.
3. Sprz t
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Roboty mog by wykonane r cznie lub mechanicznie.
Roboty mo na wykona przy u yciu dowolnego typu sprz tu.
4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by przewo ona odpowiednimi rodkami transportu
unikn trwałych odkształce , oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

eby

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a)

•
•
•

b)

•
•
•
•

c)

•
•
•
•
•
•

Czysto powierzchni zbrojenia.
Pr ty i walcówki przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji nale y oczy ci z
zendry, lu nych płatków rdzy, kurzu i błota,
Pr ty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farb olejn nale y
opala np. lampami lutowniczymi a do całkowitego usuni cia zanieczyszcze .
Czyszczenie pr tów powinno by dokonywane metodami nie powoduj cymi
zmian we wła ciwo ciach technicznych stali ani pó niejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia.
Pr ty stalowe u yte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny by
wyprostowane.
Haki, odgi cia i rozmieszczenie zbrojenia nale y wykonywa wg projektu z
równoczesnym zachowaniem postanowie normy PN-B-03264:2002.
Ł czenie pr tów nale y wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B03264:2002
Skrzy owania pr tów nale y wi za drutem mi kkim, spawa lub ł czy
specjalnymi zaciskami.
Monta zbrojenia.
Zbrojenie nale y układa po sprawdzeniu i odbiorze deskowa .
Nie nale y podwiesza
i mocowa
do zbrojenia deskowa , pomostów
transportowych, urz dze wytwórczych i monta owych.
Monta zbrojenia z pojedynczych pr tów powinien by dokonywany bezpo rednio w
deskowaniu.
Monta zbrojenia bezpo rednio w deskowaniu zaleca si wykonywa przed
ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie płyt pr tami pojedynczymi powinno by układane według rozstawienia
pr tów oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wła ciwej otuliny nale y układane w deskowaniu zbrojenie
podpiera podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo ci równej
grubo ci otulenia.

6. Kontrola jako ci
Kontrola jako ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem
oraz z podanymi wy ej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robót
Jednostk obmiarow jest 1 tona.
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Do obliczania nale no ci przyjmuje si teoretyczn ilo (t) zmontowanego zbrojenia,
tj. ł czn długo pr tów poszczególnych rednic pomno on przez ich ci ar jednostkowy
t/mb. Nie dolicza si stali u ytej na zakłady przy ł czeniu pr tów, przekładek
monta owych ani drutu wi załkowego. Nie uwzgl dnia si te zwi kszonej ilo ci materiału
w wyniku stosowania przez Wykonawc pr tów o rednicach wi kszych od wymaganych w
projekcie.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty obj te B.03.01.00 podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych i
ulegaj cych zakryciu oraz odbioru ko cowego – wg opisu jak ni ej:
8.1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
8.2. Odbiór zbrojenia
•
•

Odbiór zbrojenia przed przyst pieniem do betonowania powinien by dokonany przez
In yniera oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiór powinien polega na sprawdzeniu zgodno ci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji elbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji,
zgodno ci z rysunkami liczby pr tów w poszczególnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania haków zł cz i długo ci zakotwie pr tów oraz mo liwo ci
dobrego otulenia pr tów betonem.

9. Podstawa płatno ci
Podstaw płatno ci stanowi cena jednostkowa za 1 ton . Cena obejmuje dostarczenie
materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygi cie, przycinanie, ł czenie oraz monta
zbrojenia za pomoc drutu wi załkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i
niniejsz specyfikacj , a tak e oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usuni cie
ich poza teren robót.
10. Przepisy zwi zane
PN-89/H-84023/06
PN-B-03264:2002

Stal do zbrojenia betonu.
Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Projektowanie.

B.04.00.00 BETON
1. Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s
wykonania i odbioru robót betoniarskich.

wymagania dotycz ce

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy.
1.3. Zakres robót obj tych SST
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych obj tych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno
dokumentacj projektow , SST i poleceniami In yniera.

z

2. Materiały
2.1. Składniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast puj cych markach:
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
marki „35” – do betonu klasy wy szej ni B20
b) Wymagania dotycz ce składu cementu
Wg ustale
normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarz dzeniem
Ministra Komunikacji wymaga si , aby cementy te charakteryzowały si nast puj cym
składem:
–
Zawarto krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
–
Zawarto glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
–
Zawarto alkaliów do 0,6%
–
Zawarto alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
–
Zawarto C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien by pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi 50,2 kg. Na workach powinien by umieszczony
trwały, wyra ny napis zawieraj cy nast puj ce dane:
• oznaczenie
• nazwa wytwórni i miejscowo ci
• masa worka z cementem
• data wysyłki
• termin trwało ci cementu.
Dla cementu luzem nale y stosowa cementowagony i cementosamochody wyposa one
we wsypy umo liwiaj ce grawitacyjne napełnianie zbiorników i urz dzenie do
wyładowania cementu oraz powinny by przystosowane do plombowania i wsypów i
wysypów.
d) wiadectwo jako ci cementu
Ka da partia wysyłanego cementu powinna by zaopatrzona w sygnatur odbiorcz kontroli
jako ci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Ka da partia cementu przed jej u yciem do betonu musi uzyska akceptacj In yniera.
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f) Bie ca kontrola podstawowych parametrów cementu
• Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi by poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg
normy PN-B-30000:1990.
Zakres bada cementu pochodz cego z dostawy, dla której jest atest z
wynikami bada cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
• Ponadto przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca
si przeprowadzenie kontroli obejmuj cej:
– oznaczenie czasu wi zania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
– oznaczenie zmiany obj to ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PNEN 196-6:1997
– sprawdzenie zawarto ci grudek (zbryle ) nie daj cych si rozgnie
w
palcach i nie rozpadaj cych si w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka e niezgodno
z normami cement nie
mo e by u yty do betonu.
g) Magazynowanie i okres składowania
• Miejsca przechowywania cementu mog by nast puj ce:
• dla cementu pakowanego (workowanego):
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone
z boków przed opadami) lub magazyny zamkni te (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i cianach)
• dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone
w urz dzenia do przeprowadzenia kontroli obj to ci cementu znajduj cego si
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu,
włazy do czyszczenia oraz klamry na zewn trznych cianach).
• Podło a składów otwartych powinny by
twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczaj ce cement przed ciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem.
• Podłogi magazynów zamkni tych powinny by suche i czyste, zabezpieczaj ce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
• Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie mo e by u yty do betonu po okresie:
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
– po upływie okresu trwało ci podanego przez wytwórc w przypadku
przechowywania w składach zamkni tych.
• Ka da partia cementu
posiadaj ca oddzielne
wiadectwo jako ci
powinno
by przechowywana w sposób umo liwiaj cy jej łatwe rozró nienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nale y stosowa kruszywo mineralne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-B06712/A1:1997, z tym e marka kruszywa nie powinna by ni sza ni klasa betonu. Ziarna
kruszywa nie powinny by wi ksze ni :
–
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
–
3/4 odległo ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w jednej
płaszczy nie prostopadłej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed u yciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia:
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–
składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
–
kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
–
zawarto ci pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
–
zawarto ci zanieczyszcze obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umo liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale y prowadzi
bie c kontrol wilgotno ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stało ci zawarto ci frakcji
0–2 mm.
2.2. Materiały do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymaga i bada tylko w zakresie wytrzymało ci betonu
na ciskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:
–
pospółka kruszona 0/40,
–
cement hutniczy 25. Ilo cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno optymalna
8%. Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%,
20/10 = 20%,
0/2 = 30%
3. Sprz t
Dozatory musz mie aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno si
odbywa wył cznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania si stosowania
mieszarek wolno spadowych).
4. Transport
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
(1) rodki do transportu betonu
• Mieszanki
betonowe
mog
by
transportowane
mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami).
• Ilo
„gruszek” nale y dobra
tak aby zapewni
wymagan
szybko
betonowania z uwzgl dnieniem odległo ci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by dłu szy ni :
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie robót
5.1. Zalecenia ogólne
•
•

Roboty betoniarskie musz by wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mo na rozpocz po uzyskaniu zezwolenia In yniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
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(1) Dozowanie składników:
• Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno by dokonywane
wył cznie wagowo, z dokładno ci :
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz mie aktualne wiadectwo legalizacji.
• Przy dozowaniu składników powinno si uwzgl dnia korekt zwi zan ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie składników
• Mieszanie składników powinno si
odbywa
wył cznie w betoniarkach
wymuszonym działaniu (zabrania si stosowania mieszarek wolnospadowych).
• Czas mieszania nale y ustali do wiadczalnie jednak nie powinien by krótszy ni 2
minuty.
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej
• Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa pojemniki o konstrukcji
umo liwiaj cej łatwe ich opró nianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowi zuj odr bne
wymagania
technologiczne
przy czym wymaga si sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
• Przed przyst pieniem do układania betonu nale y sprawdzi : poło enie zbrojenia,
zgodno rz dnych z projektem, czysto
deskowania oraz obecno
wkładek
dystansowych zapewniaj cych wymagan wielko otuliny.
• Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca z wysoko ci wi kszej ni 0,75 m od
powierzchni, na któr spada. W przypadku gdy wysoko ta jest wi ksza nale y
mieszank podawa za pomoc rynny zsypowej (do wysoko ci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m).
• Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale y przestrzega dokumentacji
techno- logicznej, która powinna uwzgl dnia nast puj ce zalecenia:
– w fundamentach i korpusach podpór mieszank betonow nale y układa
bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu pompy, b d te za po rednictwem rynny,
– warstwami o grubo ci do 40 cm zag szczaj c wibratorami wgł bnymi,
– przy wykonywaniu płyt mieszank betonow nale y układa bezpo rednio z
pojemnika lub ruroci gu pompy. W płytach o grubo ci wi kszej od 12 cm
zbrojonych gór i dołem nale y stosowa belki wibracyjne.
(4) Zag szczanie betonu
Przy zag szczaniu mieszanki betonowej nale y przestrzega nast puj cych zasad:
• Wibratory wgł bne nale y stosowa o cz stotliwo ci min. 6000 drga na minut , z
buławami o rednicy nie wi kszej ni 0,65 odległo ci mi dzy pr tami zbrojenia
le cymi w płaszczy nie poziomej.
• Podczas zag szczania wibratorami wgł bnymi nie wolno dotyka zbrojenia buław
wibratora.
• Podczas zag szczania wibratorami wgł bnymi nale y zagł bi buław na gł boko
5–8 cm w warstw poprzedni i przytrzymywa buław w jednym miejscu w czasie
20–30 sekund po czym wyjmowa powoli w stanie wibruj cym.
• Kolejne miejsca zagł bienia buławy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległo ta zwykle
wynosi 0,35–0,7 m.
• Belki wibracyjne powinny by stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i
charakteryzowa si jednakowymi drganiami na całej długo ci.
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•

Czas zag szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk wibracyjn w
jednym miejscu powinien wynosi od 30 do 60 sekund.
• Zasi g działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gł boko ci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długo ci elementu. Rozstaw
wibratorów nale y ustali do wiadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola.
Mocowanie wibratorów powinno by trwałe i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.
• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mo na si kierowa zasad ,
e powinna ona by prostopadła do kierunku napr e głównych.
• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by starannie
przygotowana do poł czenia betonu stwardniałego ze wie ym przez:
– usuni cie z powierzchni betonu stwardniałego, lu nych okruchów betonu oraz
warstwy pozostałego szkliwa cementowego,
– obfite zwil enie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zbli onym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
te narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powy sze zabiegi
nale y wykona bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania.
• W przypadku przerwy w układaniu betonu zag szczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si odby pó niej ni w ci gu 3 godzin
lub po całkowitym stwardnieniu betonu.
Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nale y unika
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio uło onego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy konieczne
jest wcze niejsze przygotowanie odpowiedniego o wietlenia zapewniaj cego prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze stwa pracy.
(7) Pobranie próbek i badanie.
• Na wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada
laboratoryjnych przewidzianych norm PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie In ynierowi wszystkich wyników bada dotycz cych
jako ci betonu i stosowanych materiałów.
• Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y
opracowa plan kontroli jako ci betonu dostosowany do wymaga technologii
produkcji. W planie kontroli powinny by uwzgl dnione badania przewidziane
aktualn norm i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidłowo ci zastosowanych zabiegów technologicznych.
• Badania powinny obejmowa :
–
badanie składników betonu
–
badanie mieszanki betonowej
–
badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
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•

Betonowanie nale y wykonywa wył cznie w temperaturach nie ni szych
ni +5°C, zachowuj c warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzymało ci
co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni ciem.
• W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si betonowanie w temperaturze do –
5°C, jednak wymaga to zgody In yniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej
o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utrat ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przyst pieniem do betonowania nale y przygotowa sposób post powania na
wypadek wyst pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilo ci osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni wie ego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
• Przy niskich temperaturach otoczenia uło ony beton powinien by
chroniony
przed zamarzni ciem przez okres pozwalaj cy na uzyskanie
wytrzymało ci co najmniej 15 MPa.
• Uzyskanie wytrzymało ci 15 MPa powinno by
zbadane na próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
• Przy przewidywaniu spadku temperatury poni ej 0°C w okresie twardnienia
betonu nale y wcze niej podj działania organizacyjne pozwalaj ce na odpowiednie
osłoni cie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Piel gnacja betonu
(1) Materiały i sposoby piel gnacji betonu
• Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si przykrycie powierzchni betonu
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i
chroni cymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
• Przy temperaturze otoczenia wy szej ni +5°C nale y nie pó niej ni po 12
godzinach od zako czenia betonowania rozpocz
piel gnacj wilgotno ciow
betonu i prowadzi j co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dob ).
• Nanoszenie błon nieprzepuszczaj cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie b dzie si ł czył z nast pn warstw konstrukcji monolitycznej, a tak e gdy
nie s stawiane specjalne wymagania odno nie jako ci piel gnowanej powierzchni.
• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia wymagania normy
PN-EN 1008:2004.
• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by
chronione przed
uderzeniami i drganiami.
(2) Okres piel gnacji
• Uło ony beton nale y utrzymywa w stałej wilgotno ci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniej cego nale y rozpocz po 24 godzinach od
zabetonowania.
• Rozformowanie konstrukcji mo e nast pi
po osi gni ciu przez beton
wytrzymało ci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm
PN-63/B-06251) lub wytrzymało ci manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5. Wyka czanie powierzchni betonu
(1) Równo powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji no nej obowi zuj nast puj ce wymagania:
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•

wszystkie betonowe powierzchnie musz by gładkie i równe, bez zagł bie mi dzy
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzusze ponad powierzchni ,
• p kni cia s niedopuszczalne,
• rysy powierzchniowe skurczowe s dopuszczalne pod warunkiem, e zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
• pustki, raki i wykruszyny s dopuszczalne pod warunkiem, e otulenie zbrojenia
betonu b dzie nie mniejsze ni 2,5cm, a powierzchnia na której wyst puj nie
wi ksza ni 0,5% powierzchni odpowiedniej ciany,
• równo
gorszej powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukło ci i
wgł bienia nie powinny by wi ksze ni 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodze
Je eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych, to
po rozdeskowaniu konstrukcji nale y:
• wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna za pomoc tarcz karborundowych i
czystej wody bezpo rednio po rozebraniu szalunków,
• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełni betonem i nast pnie
wygładzi i uklepa , aby otrzyma równ i jednorodn powierzchni bez dołków i
porów,
• wyrównan wg powy szych zalece powierzchni nale y obrzuci zapraw
i lekko wyszczotkowa wilgotn szczotk aby usun powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przyst pieniem do układania podbetonu nale y sprawdzi podło e pod wzgl dem
no no ci zało onej w projekcie technicznym.
Podło e winne by równe, czyste i odwodnione.
Beton winien by rozkładany w miar mo liwo ci w sposób ci gły z zachowaniem
kontroli grubo ci oraz rz dnych wg projektu technicznego.
6. Kontrola jako ci
Kontrola jako ci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem oraz
podanymi wy ej wymaganiami. Roboty podlegaj odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru s :
B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty obj te B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaj zasadom odbioru robót
zanikaj cych wg zasad podanych powy ej.
W szczególno ci tunel dla pieszych podlega próbnemu obci eniu wg PN-89/S-10050.
9. Podstawa płatno ci
Płaci si za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje
dla B.04.01.00:
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–
–
–
–

dostarczenie niezb dnych czynników produkcji
oczyszczenie podło a
wykonanie deskowania z rusztowaniem
uło enie mieszanki betonowej w nawil onym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwie i marek, zag szczeniem i
wyrównaniem powierzchni
–
piel gnacj betonu
–
rozbiórk deskowania i rusztowa
–
oczyszczenia stanowiska pracy i usuni cie materiałów rozbiórkowych poza granice
obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na podło u gruntowym.
Płaci si za ustalon ilo m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie
podło a, przygotowanie, uło enie, zag szczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.
10. Przepisy zwi zane

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

Beton.
Cement. Metody bada . Oznaczenie wytrzymało ci.
Cement. Metody bada . Oznaczenie czasów wi zania i stało ci
obj to ci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bada . Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990
Cement portlandzki.
PN-88/B-30001
Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenie.
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-89/S-10050
Próbne obci enie obiektów elbetowych.
B.05.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE
1. Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy robót.
1.3. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynno ci obejmuj ce i maj ce na
celu wykonanie i monta konstrukcji drewnianych wyst puj cych w obiekcie.
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia stosowane w niniejszej SST s
normami i wytycznymi.
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zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
wykonania robót, ich zgodno
dokumentacj projektow , SST i poleceniami In yniera.
2. Materiały

z

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si
drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nale y stosowa
zgodnie z instrukcj ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Stosowane normy:
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymało ciowymi.
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymało ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poni sza tabela.
Klasy drewna
Oznaczenie
K27
K33
Zginanie

27

33

Rozci ganie wzdłu włókien

0,75

0,75

ciskanie wzdłu włókien

20

24

ciskanie w poprzek włókien

7

7

cinanie wzdłu włókien

3

3

1,5

1,5

K33
do 1/4
do 1/4
do 7%

K27
1/4 do 1/2
1/4 do 1/3
do 10%

1/3
1/1

1/2
1/1

cinanie w poprzek włókien
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady
S ki w strefie marginalnej
S ki na całym przekroju
Skr t włókien
P kni cia, p cherze, zakorki i zbitki:
a) gł bokie
b) czołowe
Zgnilizna
Chodniki owadzie
Szeroko słojów
Oblina

niedopuszczalna
niedopuszczalne
4 mm
6 mm
dopuszczalna na długo ci dwu kraw dzi zajmuj ca do 1/4
szeroko ci lub długo ci

Krzywizna podłu na
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubo ci do 38 mm
10 mm – dla grubo ci do 75 mm
b) boków

10 mm – dla szeroko ci do 75 mm
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5 mm – dla szeroko ci > 250 mm
Wichrowato 6% szeroko ci
Krzywizna poprzeczna 4% szeroko ci
Rysy, falisto rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubo ci i szeroko ci elementu.
Nierówno
płaszczyzn – płaszczyzny powinny by wzajemnie równoległe, boki
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadło niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotno drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi nie
wi cej ni :
–
dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
–
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny by nie wi ksze:
– w długo ci: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilo ci
– w szeroko ci: do +3 mm lub do –1mm
– w grubo ci: do +1 mm lub do –1 mm b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny by wi ksze:
• dla łat o grubo ci do 50 mm:
+1 mm i –1 mm dla 20%
- w grubo ci:
- w szeroko ci: ilo
+2 cimm i –1 mm dla 20%
–
ilo
ci
• dla łat o grubo ci powy ej 50 mm:
- w szeroko ci: +2 mm i –1 mm dla 20%
ilo cimm i –1 mm dla 20%
- w grubo ci:
+2
–
ilo ci
d) odchyłki wymiarowe kraw dziaków na grubo ci i szeroko ci nie powinny by wi ksze ni
+3 mm i –2 mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubo ci i szeroko ci nie powinny by wi ksze ni +3 mm i
–2 mm.
2.2 Ł czniki
2.2.1. Gwo dzie
Nale y stosowa : gwo dzie okr głe wg BN-70/5028-12
2.2.2. ruby
Nale y stosowa :
•
ruby z łbem sze ciok tnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
•
ruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Nakr tki:
Nale y stosowa :
• Nakr tki sze ciok tne wg PN-EN-ISO 4034:2002
• Nakr tki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podkładki pod ruby
Nale y stosowa :
• Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
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2.2.5. Wkr ty do drewna
Nale y stosowa :
• Wkr ty do drewna z łbem sze ciok tnym wg PN-85/M-82501
• Wkr ty do drewna z łbem sto kowym wg PN-85/M-82503
• Wkr ty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. rodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczaj ce przed działaniem
ognia powinny by stosowane wył cznie rodki dopuszczone do stosowania decyzj nr
2/ITB- ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) rodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) rodki do zabezpieczenia przed sinizn i ple nieniem
c) rodki zabezpieczaj ce przed działaniem ognia.
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny by składowane na poziomym podło u
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstw folii.
Elementy powinny by składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w
taki sposób aby nie powodowa ich deformacji. Odległo składowanych elementów od
podło a nie powinna by mniejsza od 20 cm.
2.3.2. Ł czniki i materiały do ochrony drewna nale y składowa w oryginalnych
opakowaniach w zamkni tych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczaj cych przed
działaniem czynników atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie
Ka da partia materiału dostarczona na budow przed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptacj In yniera.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
In ynier.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza In ynier
wpisem do dziennika budowy.
2.

Sprz t

Do transportu i monta u konstrukcji nale y u ywa dowolnego sprz tu.
• sprz t pomocniczy powinien by przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
• stanowisko robocze powinno by urz dzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpo arowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, o wietlone z
dostateczn wentylacj .
Stanowisko robocze powinno by odebrane przez In yniera.
3.

Transport

Materiały i elementy mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrat stateczno ci.
Sposób składowania wg punktu 2.3.
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5. Wykonanie robót
5.1. Roboty nale y prowadzi zgodnie z dokumentacj techniczn przy udziale rodków,
które zapewni osi gni cie projektowanej wytrzymało ci, układu geometrycznego i
wymiarów konstrukcji.
5.2. Wi ba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno by
techniczn .

zgodne z dokumentacj

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów nale y stosowa wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Dokładno wykonania wzornika powinna wynosi do 1 mm.
5.2.3. Długo elementów wykonanych według wzornika nie powinny ró ni
projektowanych wi cej jak 0,5 mm.
5.2.4.
–
•
•
–
–
–

si

od

Dopuszcza si nast puj ce odchyłki:
w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
w długo ci elementu do 20 mm
w odległo ci mi dzy w złami do 5 mm
w wysoko ci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wi by dachowej stykaj ce si z murem lub betonem powinny by
miejscach styku odizolowane jedn warstw papy.

w

5.3. Belki stropowe
5.3.1. Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny by zgodne z dokumentacj techniczn .
5.3.2. Dopuszcza si nast puj ce odchyłki:
–
w rozstawie belek z podsufitk do 3 cm
–
w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długo ci.
5.3.3. Belki powinny by kotwione w cianach nie rzadziej ni co 2.5 m.
5.3.4. Ko ce belek opartych na murze lub betonie powinny by impregnowane
rodkami grzybobójczymi oraz zabezpieczone na długo ci oparcia pap .
5.3.5. Czoła belek powinny by oddzielone od muru szczelin powietrzn szeroko ci co
najmniej 3 cm.
5.4. Deskowanie połaci dachowych
5.4.1. Szeroko ci desek nie powinny by wi ksze ni 18 cm.
5.4.2. Deski układa stron dordzeniow ku dołowi i przybija minimum dwoma
gwo dziami. Długo gwo dzi powinna by co najmniej 2.5 raza wi ksza od grubo ci desek.
Czoła desek powinny styka si tylko na krokwiach.
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5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by układane na styk.
5.4.4. Za wywietrzakami od strony spływu wody nale y wykona odboje z desek układanych
na styk.
6. Kontrola jako ci robót
Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaj odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru s :
• m3 wykonanej konstrukcji.
• powierzchnia wykonana w m2.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty obj te podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych.
9. Podstawa płatno ci
Płaci si za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynno ci wymienione w SST.
10. Przepisy zwi zane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002
Drewno okr głe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotycz ce
tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okr głe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla
drewna okr głego i tarcicy.
PN-82/D-94021
Tarcica
iglasta
konstrukcyjna
sortowana
metodami
wytrzymało ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwo dzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cz ci zł cznych.
B.06.00.00 ROBOTY MUROWE
1. Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s
wykonania i odbioru murów z betonu komórkowego.

wymagania dotycz ce

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy.
1.3. Zakres robót obj tych SST
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie uzupełnienia cian, wykonanie cianek działowych, zamurowanie
otworów.
B.06.01.00 Uzupełnienie cian
B.06.02.00. cianki działowe
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno
dokumentacj projektow , SST i poleceniami In yniera.

z

2. Materiały
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa mo na ka d wod zdatn do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawieraj cych tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Bloczki z betonu komórkowego
Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zale no ci od ci aru obj to ciowego i wytrzymało ci na ciskanie.
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258
Bloczki nale y chroni przed zawilgoceniem.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek obj to ciowy składników zaprawy dla marki 30:
cement:
ciasto wapienne:
piasek
1
:
1
:
6
1
:
1
:
7
1

:

1,7

:

5

cement:
wapienne hydratyzowane:
piasek
1
:
1
:
6
1
:
1
:
7
Orientacyjny stosunek obj to ciowy składników zaprawy dla marki 50:
cement:
1

ciasto wapienne:
:
:
0,3

1
cement:
1

:

:

0,5

:

piasek
4
4,5

wapienne hydratyzowane:
0,3
:

piasek
4
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1

:

0,5

:

4,5

–
–

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by wykonywane mechanicznie.
Zapraw nale y przygotowa w takiej ilo ci, aby mogła by wbudowana mo liwie
wcze nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nale y stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa cement portlandzki z dodatkiem
u la lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura
otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno
tworzy jednolit i jednobarwn mas , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze
obcych.
Skład obj to ciowy zapraw nale y dobiera
do wiadczalnie, w zale no ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Sprz t
Roboty mo na wykona przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4. Transport
Materiały i elementy mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrat stateczno ci.
5. Wykonanie robót
Wymagania ogólne:
a)
Mury nale y wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidłowego wi zania i
grubo ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno ci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskoków i otworów.
b)
W pierwszej kolejno ci nale y wykonywa mury no ne. cianki działowe
grubo ci poni ej 1 cegły nale y murowa nie wcze niej ni po zako czeniu cian
głównych.
c)
Mury nale y wznosi mo liwie równomiernie na całej ich długo ci. W miejscu
poł czenia murów wykonanych niejednocze nie nale y stosowa strz pia zaz bione
ko cowe.
d)
Cegły układane na zaprawie powinny by czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegł such , zwłaszcza w okresie letnim, nale y cegły przed
uło eniem w murze polewa lub moczy w wodzie.
e)
Wn ki i bruzdy instalacyjne nale y wykonywa jednocze nie ze wznoszeniem murów.
f)
Mury grubo ci mniejszej ni 1 cegła mog by wykonywane przy temperaturze
powy ej 0°C.
g)
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie
warstwy murów powinny by zabezpieczone przed szkodliwym
działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie foli lub pap ). Przy
wznawianiu robót po dłu szej przerwie nale y sprawdzi stan techniczny murów,
ł cznie ze zdj ciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
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6. Kontrola jako ci
6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa jej
mark i konsystencj w sposób podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów
materiałów i wyrobów powinny by ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmowa wg poni szej tabeli
Dopuszczalne odchyłki [mm]
Rodzaj odchyłek
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długo ci
3
6
– na całej powierzchni
10
20
Odchylenia od pionu
– na wysoko ci 1 m
– na wysoko ci kondygnacji
– na całej wysoko ci
Odchylenia ka dej warstwy od poziomu
– na 1 m długo ci
– na całej długo ci

3
6
20

6
10
30

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długo ci
– na całej długo ci

1
10

2
10

+6, –3
+15, –1

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

+10, –5
+15, –10

Odchylenia wymiarów otworów w wietle o
wymiarach:
do 100 cm
szeroko
wysoko
ponad 100 cm
szeroko
wysoko
7. Obmiar robót

Jednostk obmiarow robót jest – m2 i m3 dla uzupełnie .
Ilo robót okre la si na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych
przez In yniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót murowych powinien si odby przed wykonaniem tynków i
innych robót wyko czeniowych.
Podstaw do odbioru robót murowych powinny stanowi nast puj ce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) za wiadczenia o jako ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow ,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
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e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki bada laboratoryjnych, je li takie były zlecane przez budow ,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty obj te B.06.00.00. podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych.
9. Podstawa płatno ci
Płaci si za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
–
dostarczenie materiałów i sprz tu na stanowisko pracy
–
wykonanie cian,
–
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa
–
uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów
10. Przepisy zwi zane
PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-EN 197-1:2002
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002
PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu
powszechnego u ytku.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów
powszechnego u ytku.
Cement murarski 15.
Cement hutniczy 25. PN-86/B-30020 Wapno.
Kruszywa do zaprawy.
Beton komórkowy.

B.07.00.00 ROBOTY POKRYWCZE
1. Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru pokry dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie pokry dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami
wystaj cymi ponad dach budynku tzn.:
B.07.01.00 Pokrycie dachu.
B.07.02.00 Obróbki blacharskie
B.07.03.00 Rynny i rury spustowe.
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1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno
dokumentacj projektow , SST i poleceniami In yniera.

z

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
2.1.1. Wszelkie
polietylenowej.

materiały

do

wykonywania

izolacji

przeciwwilgociowych

z folii

2.6. Blacha powlekana dachówkowa wg PN-61/B-10245, PN-84/H-92126
2.7. Ł czniki
Do mocowania arkuszy blachy stosowa gwo dzie lub wkr ty ocynkowane wg wskaza
producenta materiałów pokryciowych.
3. Sprz t
Roboty mo na wykona r cznie lub przy u yciu dowolnego typu sprz tu.
4. Transport
Dowolnymi rodkami transportu.
5. Wykonanie robót
5.1. Podkłady pod pokrycia z blach
Wymagania ogólne:
a) równo powierzchni deskowania i łat powinna by taka, aby prze wit mi dzy ni
a łat kontroln o długo ci 3,0 m był nie wi kszy ni 5 mm w kierunku prostopadłym do
spadku i nie wi kszy ni 10 mm w kierunku równoległym,
b) podkład powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
c) w podkładzie powinny by osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
d) łaty do wykonania podkładu powinny mie przekrój min.38x50 mm,
e) łaty nale y przybija do krokwi jednym gwo dziem; styki łat powinny znajdowa
si na krokwiach,
f) rozstaw osiowy łat nale y dostosowa do rodzaju pokrycia,
5.2. Obróbki blacharskie
o obróbki blacharskie powinny by dostosowane do wielko ci pochylenia połaci,
o roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mo na wykonywa o ka dej porze
roku, lecz w temperaturze nie ni szej od –15°C.
Robót nie mo na wykonywa na oblodzonych podło ach.
5.3. Rynny z PCV
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o rynny powinny by wykonane z pojedynczych członów i składany w elementy
wieloczłonowe,
o powinny by ł czone za pomoc zł czek i kształtek
o rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odst pach nie wi kszych ni 100 cm,
o spadki rynien regulowa na uchwytach zgodnie z projektem,
o rynny powinny mie zamontowane wpusty do rur spustowych,
5.5. Rury spustowe – z PCV jw.
o rury spustowe powinny by wykonane z pojedynczych członów i ł czone w
elementy wieloczłonowe,
o rury spustowe powinny by mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi w
odst pach nie wi kszych ni 2 m,
o uchwyty powinny by mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
o rury spustowe odprowadzaj ce wod do kanalizacji powinny by wpuszczone do rury
eliwnej na gł boko kielicha.
6. Kontrola jako ci
6.1. Materiały izolacyjne
a) Wymagana jako materiałów izolacyjnych powinna by potwierdzona przez producenta
przez za wiadczenie o jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym równo rz dnym dokumentem.
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budow bez dokumentów potwierdzaj cych
przez producenta ich jako nie mog by dopuszczone do stosowania.
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmowa zgodno
z dokumentacj
projektow oraz sprawdzenie wła ciwo ci technicznych tych materiałów z
wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrze e co do zgodno ci materiału z za wiadczeniem o jako ci
wystawionym przez producenta – powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy pa stwowej.
d) Nie dopuszcza si
stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których
wła ciwo ci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie nale y stosowa równie materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by ka dorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
7. Obmiar robót
Jednostk obmiarow robót jest:
–
dla robót B.07.01.00 – m2 pokrytej powierzchni,
–
dla robót B.07.02.00 oraz B.07.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilo robót okre la si na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych
przez In yniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podło a
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o badania podło a nale y przeprowadza w trakcie odbioru cz ciowego, podczas
suchej pogody, przed przyst pieniem do krycia połaci dachowych,
o sprawdzenie równo ci powierzchni podło a (deskowania) nale y przeprowadza za
pomoc łaty kontrolnej o długo ci 2 m lub za pomoc szablonu z podziałk
milimetrow . Prze wit mi dzy sprawdzan powierzchni a łat nie powinien
przekroczy 5 mm.
8.2. Odbiór robót pokrywczych
o Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj ce, wymagaj odbiorów cz ciowych.
Badania w czasie odbioru cz ciowego nale y przeprowadza dla tych robót, do
których dost p pó niej jest niemo liwy lub utrudniony.
Odbiór cz ciowy powinien obejmowa sprawdzenie:
–
podło a (deskowania i łat),
–
jako ci zastosowanych materiałów,
–
dokładno ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
–
dokładno ci wykonania obróbek blacharskich i ich poł czenia z pokryciem,
–
dokładno monta u rynien i rur PVC-U
Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
o badania ko cowe pokrycia nale y przeprowadza po zako czeniu robót, po deszczu.
Podstaw do odbioru robót pokrywczych stanowi nast puj ce dokumenty:
–
dokumentacja techniczna,
–
dziennik budowy z zapisem stwierdzaj cym odbiór cz ciowy podło a oraz
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
–
zapisy dotycz ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiałów,
–
protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór ko cowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obróbek blacharskich oraz PVC-U i poł czenia ich z urz dzeniami odwadniaj cymi, a
tak e wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpiecze eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa :
o sprawdzenie prawidłowo ci poł cze poziomych i pionowych,
o sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub cian,
o sprawdzenie prawidłowo ci spadków rynien,
o sprawdzenie szczelno ci poł cze rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mog by montowane po sprawdzeniu dro no ci przewodów kanalizacyjnych.
9. Podstawa płatno ci
B.07.01.00 Pokrycie z blachy.
Płaci si za ustalon ilo m2 warstwy wierzchniej. B.07.02.00 Obróbki blacharskie.
Płaci si za ustalon ilo „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
–
przygotowanie,
–
zmontowanie i umocowanie w podło u, zalutowanie poł cze ,
–
uporz dkowanie stanowiska pracy. B.07.03.00 Rynny i rury spustowe
Płaci si za ustalon ilo „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
–
przygotowanie,
–
zmontowanie, umocowanie ,
–
uporz dkowanie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwi zane
PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241
Roboty pokrywcze. Krycie
PN-EN 607:2005(U) Rynny dachowe i elementy wyposa enie PVC-U. Definicje,
Wymagania i badania.
PN-85/H-92126
Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i
powlekane
B.8.00.00 TYNKI
1. Wst p.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s
wykonania i odbioru tynków zewn trznych i wewn trznych.

wymagania dotycz ce

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie tynków zewn trznych i wewn trznych obiektu wg poni szego.
–
B.08.01.00 Tynki wewn trzne
–
B.08.01.01 Tynki cementowo-wapienne
–
B.08.02.00 Okładziny cienne wewn trzne.
–
B.08.03.00 Tynki zewn trzne.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno
dokumentacj projektow , SST i poleceniami In yniera.

z

2. Materiały.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa mo na ka d wod zdatn do picia, oraz wod z
rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawieraj cych tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
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2.2.1. Piasek powinien spełnia wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w
szczególno ci:
–
nie zawiera domieszek organicznych,
–
mie frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nale y stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich – rednioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien by drobnoziarnisty i przechodzi całkowicie przez
sito o prze- wicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
o Marka i skład zaprawy powinny by zgodne z wymaganiami normy pa stwowej.
o Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by wykonywane mechanicznie.
o Zapraw nale y przygotowa w takiej ilo ci, aby mogła by wbudowana mo liwie
wcze nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
o Do zapraw tynkarskich nale y stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
o Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa cement portlandzki z dodatkiem
u la lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e
temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni
+5°C.
o Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które
powinno tworzy jednolit i jednobarwn mas , bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszcze obcych. Skład obj to ciowy zapraw nale y dobiera do wiadczalnie,
w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Płytki ceramiczne cz ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa – wg wzorca producenta
Nasi kliwo po wypaleniu 10-24%
Wytrzymało na zginanie nie mniejsza ni 10,0 MPa
Odporno szkliwa na p kni cia włoskowate nie mniej ni 160°C
Stopie biało ci przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej ni
- gatunek I
80%
- gatunek II 75%
–
3. Sprz t
Roboty mo na wykona przy u yciu dowolnego typu sprz tu.
4. Transport
Materiały i elementy mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrat stateczno ci.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.

31

a) Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by zako czone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca si przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów
tj. po upływie 4-6 miesi cy po zako czeniu stanu surowego.
c) Tynki nale y wykonywa w temperaturze nie ni szej ni +5°C pod warunkiem, e w
ci gu doby nie nast pi spadek poni ej 0°C.
W ni szych temperaturach mo na wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich rodków zabezpieczaj cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania
robót budowlano- monta owych w okresie obni onych temperatur”.
d) Zaleca si chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch
dni przed nasłonecznieniem dłu szym ni dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by w czasie wi zania i
twardnienia, tj. w ci gu 1 tygodnia, zwil ane wod .
5.2. Przygotowanie podło y
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wypełnia zapraw spoin
przy zewn trznych licach na gł boko ci 5-10 mm.
Bezpo rednio przed tynkowaniem podło e nale y oczy ci z kurzu szczotkami oraz
usun plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych mo na usun
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lamp benzynow .
Nadmiernie such powierzchni podło a nale y zwil y wod .
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut
tynków wewn trznych nale y wykona według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gład
nale y nanosi
po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna by mocno dociskana do
warstwy narzutu.
Nale y stosowa zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie nara onych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, – w tynkach nara onych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewn trznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
o Okładziny ceramiczne powinny by
mocowane do podło a warstw
wyrównuj c lub bezpo rednio do równego i gładkiego podło a. W pomieszczeniach
mokrych okładzin nale y mocowa do dostatecznie wytrzymałego podło a.
o Podło e pod okładziny ceramiczne mog stanowi nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementów drobnowymiarowych oraz ciany betonowe.
o Do osadzania wykładzin na cianach murowanych mo na przyst pi po zako czeniu
osiadania murów budynku.
o Bezpo rednio przed rozpocz ciem wykonywania robót nale y oczy ci z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy z kurzu.
o Na oczyszczon i zwil on powierzchni
cian murowanych nale y nało y
dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk nale y wykona o
grubo ci 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
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o Elementy ceramiczne powinny by posegregowane według wymiarów, gatunków
i odcieni barwy, a przed przyst pieniem do ich mocowania – moczone w ci gu 2 do 3
godzin w wodzie czystej.
o Temperatura powietrza wewn trznego w czasie układania płytek powinna wynosi co
najmniej +5°C.
o Dopuszczalne odchylenie kraw dzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by wi ksze ni 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od
płaszczyzny nie wi ksze ni 2 mm na długo ci łaty dwumetrowej.
6. Kryteria oceny jako ci i odbioru
o sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj techniczn uło enia wykładzin
o sprawdzenie odbiorów mi dzyoperacyjnych podło a i materiałów,
o sprawdzenie dokładno ci spoin wg normy PN-72/B-06190.
7. Kontrola jako ci
7.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze nale y przeprowadzi na budowie:
o sprawdzenie zgodno ci klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
o próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:
– wymiarów i kształtu płytek
– liczby szczerb i p kni ,
– odporno ci na uderzenia,
o W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci płytek przez prób dora n nale y
j podda badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci
na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewn trznej).
7.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa jej mark i
konsystencj w sposób podany w obowi zuj cej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by ka dorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
8. Obmiar robót
Jednostk obmiarow robót jest m2. Ilo robót okre la si na podstawie projektu z
uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze.
9. Odbiór robót
9.1. Odbiór podło a
Odbiór podło a nale y przeprowadzi bezpo rednio przed przyst pieniem do robót
tynkowych. Podło e powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.
Je eli odbiór podło a odbywa si po dłu szym czasie od jego wykonania, nale y podło e
oczy ci i zmy wod .
9.2. Odbiór tynków
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9.2.1. Ukształtowanie powierzchni, kraw dzie przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne
powinny by zgodne z dokumentacj techniczn .
9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie
kraw dzi od linii prostej – nie wi ksze ni 3 mm i w liczbie nie wi kszej ni 3 na
całej długo ci łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:
o pionowego – nie wi ksze ni 2 mm na 1 m i ogółem nie wi cej ni 4mm w
pomieszczeniu,
o poziomego – nie wi ksze ni 3 mm na 1 m i ogółem nie wi cej ni 6 mm na
całej powierzchni mi dzy przegrodami pionowymi ( ciany, belki itp.).
9.2.3. Niedopuszczalne s nast puj ce wady:
o wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków
roztworów soli przenikaj cych z podło a, pil ni itp.,
o trwałe lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze
wskutek niedostatecznej przyczepno ci tynku do podło a.
10. Podstawa płatno ci
Tynki wewn trzne i zewn trzne.
Płaci si za ustalon ilo m2 powierzchni ciany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
o przygotowanie zaprawy,
o dostarczenie materiałów i sprz tu,
o ustawienie i rozbiórk rusztowa ,
o umocowanie i zdj cie listew tynkarskich,
o osiatkowanie bruzd,
o obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
o reperacje tynków po dziurach i hakach,
o oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
Płaci si za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
o dostarczenie materiałów i sprz tu,
o przygotowanie podło a,
o mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
o uporz dkowanie miejsca pracy.
Płaci si za ustalon ilo m2 powierzchni uło onej okładziny wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:
o przygotowanie zaprawy,
o przygotowanie podło a,
o dostarczenie materiałów i sprz tu,
o moczenie płytek, docinanie płytek,
o ustawienie i rozbiórk rusztowa ,
o wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
o zamurowanie przebi ,
o obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
o reperacje tynków,
o oczyszczenie miejsca pracy z pozostało ci materiałów.
11. Przepisy zwi zane
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PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało ciowych.
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotycz ce elementów murowych. Elementy murowe z
kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997
Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99
Płyty kartonowo-gipsowe
B.9.00.00 POSADZKI
1. Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s
wykonania i odbioru posadzek.

wymagania dotycz ce

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.9.01.00 Piasek ubity.
B.9.02.00 Chudy beton B7,5.
B.9.03.00 Papa na lepiku.
B.9.04.00 Wylewka betonowa B15
B.9.05.00 Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek z Gresu o wym. 30x30 cm układane
metoda regularn na zaprawie klejowej.
B.9.06.00 Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno
dokumentacj projektow , SST i poleceniami In yniera.

z

2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa mo na ka d wod zdatn do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawieraj cych tłuszcze organiczne, oleje i muł.

35

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełnia wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w
szczególno ci:
–
nie zawiera domieszek organicznych,
–
mie frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Wyroby terakotowe
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wła ciwo ci płytek podłogowych terakotowych:
–
barwa: wg wzorca producenta
–
nasi kliwo po wypaleniu nie mniej ni 2,5%
–
wytrzymało na zginanie nie mniejsza ni 25,0 MPa
–
cieralno nie wi cej ni 1,5 mm
–
mrozoodporno liczba cykli nie mniej ni 20
–
kwasoodporno nie mniej ni 98%
–
ługoodporno nie mniej ni 90% Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długo i szeroko :
- grubo :
-– krzywizna:

–
b) Gresy – wymagania dodatkowe:
- twardo wg skali Mahsa
- cieralno
-- na schodach i przy
antypo lizgowe.

±1,5 mm
± 0,5 mm
1,0 mm
8
V klasa cieralno ci
wej ciach

wykonane

jako

Płytki gresowe i terakotowe musz by uzupełnione nast puj cymi elementami:
–
stopnice schodów,
–
listwy przypodłogowe,
–
k towniki,
–
naro niki.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długo i szeroko :
±1,5 mm
- grubo :
±0,5 mm
- krzywizna:
1,0 mm
c) Materiały pomocnicze
Do mocowania płytek mo na stosowa zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
klej. Do wypełnienia spoin stosowa zaprawy wg. PN-75/B-10121:
–
zapraw z cementu portlandzkiego 35 – białego i m czki wapiennej
–
zapraw z cementu 25, kredy malarskiej i m czki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawieraj ce ok. 1 m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza
si :
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–
nazw i adres Producenta, nazw wyrobu, liczb sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jako ci, znaki ostrzegawcze dotycz ce wyrobów łatwo tłuk cych si oraz napis „Wyrób
dopuszczony do stosowania w budownictwie wiadectwem ITB nr...”.
e) Transport
Płytki przewozi w opakowaniach krytymi rodkami transportu. Podłog wyło y materiałem
wy ciółkowym grubo ci ok. 5 cm.
Opakowania układa
ci le obok siebie. Na rodkach transportu umie ci nalepki
ostrzegawcze dotycz ce wyrobów łatwo tłuk cych.
f) Składowanie
Płytki składowa w pomieszczeniach zamkni tych w oryginalnych opakowaniach.
Wysoko składowania do 1,8 m.
2.4. Materiał o strukturze antypo lizgowej
Wymagania:
–
dobra przyczepno do betonu,
–
wła ciwo ci penetracyjne,
–
nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur,
–
elastyczny (od –20° do + 250°C)
–
wytrzymały (ok. 6,5 Mpa),
–
odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
3. Sprz t
Roboty mo na wykona przy u yciu dowolnego sprz tu.
4. Transport
Materiały i elementy mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrat stateczno ci.
5. Kontrola jako ci
5.1. Wymagana jako materiałów powinna by potwierdzona przez producenta przez
za wiadczenie o jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorz dnym dokumentem.
5.2. Nie dopuszcza si stosowania do robót materiałów, których wła ciwo ci nie
odpowiadaj wymaganiom technicznym. Nie nale y stosowa równie materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
5.3. Nale y przeprowadzi kontrol dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót
(cieplnych, wilgotno ciowych).
Sprawdzi prawidłowo wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
6. Obmiar robót
Jednostk obmiarow robót jest m2. Ilo robót okre la si na podstawie projektu z
uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze.
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7. Odbiór robót
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych poni ej.
7.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmowa zgodno ci z dokumentacj
projektow
oraz sprawdzenie wła ciwo ci technicznych tych materiałów z
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze e co do zgodno ci materiału z
za wiadczeniem o jako ci wystawionym przez producenta – powinien by on zbadany
laboratoryjnie.
7.2. Nie dopuszcza si stosowania do robót materiałów, których wła ciwo ci nie
odpowiadaj wymaganiom technicznym.
Nie nale y stosowa równie materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
7.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by ka dorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
7.4. Odbiór powinien obejmowa :
o sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona przez ocen
wzrokow ,
o sprawdzenie prawidłowo ci ukształtowania powierzchni posadzki; badanie
nale y wykona przez ocen wzrokow ,
o sprawdzenie grubo ci posadzki cementowej lub z lastryka nale y przeprowadzi
na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
o sprawdzenie prawidłowo ci wykonania styków materiałów posadzkowych;
badania prosto- liniowo ci nale y wykona za pomoc naci gni tego drutu i
pomiaru odchyle z dokładno ci 1 mm, a szeroko ci spoin – za pomoc
szczelinomierza lub suwmiarki.
o sprawdzenie prawidłowo ci wykonania cokołów lub listew podłogowych;
badanie nale y wykona przez ocen wzrokow .
8. Podstawa płatno ci
Płaci si za ustalon ilo m2 powierzchni uło onej posadzki wg ceny jednostkowej, która
obejmuje przygotowanie podło a, dostarczenie materiałów i sprz tu, oczyszczenie stanowiska
pracy.
9. Przepisy zwi zane
PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100
PN-74/B-30175

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
Kruszywa do zaprawy.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre lenia.
Kit asfaltowy uszczelniaj cy

B.10.00.00 STOLARKA
1. Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
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wymagania dotycz ce

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie monta u bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skład tych robót wchodzi:
B.10.01.00. Drzwi
B.10.02.00. Okna .
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno
dokumentacj projektow , SST i poleceniami In yniera.

z

2. Materiały
Wbudowa nale y stolark kompletnie wyko czon wraz z okuciami .
2.1. Polichrorek winylu (PVC-U)
Do produkcji okien i drzwi powinny by stosowane kształtowniki z PVC-U odpowiadaj ce
normom pa stwowym.
2.2. Okucia budowlane
2.2.1. Ka dy wyrób stolarki budowlanej powinien by
zamykaj ce, ł cz ce, zabezpieczaj ce i uchwytowo-osłonowe.

wyposa ony

w

okucia

2.2.2. Okucia powinny odpowiada wymaganiom norm pa stwowych, a w przypadku braku
takich norm wymaganiom okre lonym w
wiadectwie ITB dopuszczaj cym do
stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposa one w okucie, na które nie została
ustanowiona norma.
2.2.3. Okucia stalowe powinny by
antykorozyjnymi.

zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami

2.4. Szkło
Do szklenia nale y stosowa szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.5. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby nale y przechowywa w magazynach zamkni tych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by utwardzone, poziome i równe.
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Wyroby nale y układa w jednej lub kilku warstwach w odległo ci nie mniejszej ni
1 m od czynnych urz dze grzejnych i zabezpieczy przed uszkodzeniem.
2.6. Stolarka okienna PCV wg instrukcji producenta
3. Sprz t
Roboty mo na wykona
In yniera.

przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez

4. Transport
Ka da partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawiera wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywa i transportowa w odr bnych opakowaniach.
Elementy do transportu nale y zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi w miar mo liwo ci przy u yciu
palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez
In yniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni ciem lub utrat stateczno ci.
5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie o cie y.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nale y sprawdzi dokładno wykonania o cie a, do
którego ma przylega o cie nica. W przypadku wyst puj cych wad w wykonaniu o cie a lub
zabrudzenia powierzchni o cie a, o cie e nale y naprawi i oczy ci .
5.1.2. Stolark okienn nale y zamocowa w punktach rozmieszczonych w o cie u zgodnie z
wymaganiami producenta.
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, o cie nice powinny mie
drobne wady powierzchniowe, np p kni cia, wyrwy.

usuni te wszystkie

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
o W sprawdzone i przygotowane o cie e nale y wstawi stolark na podkładkach
lub list- wach. Elementy kotwi ce osadzi w o cie ach.
o Uszczelnienie o cie y nale y wykona kitem trwale plastycznym, a szczelin
przykry listw .
o Ustawienie okna nale y sprawdzi w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko ci okna,
nie wi cej ni 3 mm.
Ró nice wymiarów po przek tnych nie powinny by wi ksze od:
–
2 mm przy długo ci przek tnej do 1 m,
–
3 mm przy długo ci przek tnej do 2 m,
–
4 mm przy długo ci przek tnej powy ej 2 m.
o Zamocowane okno nale y uszczelni
pod wzgl dem termicznym przez
wypełnienie szczeliny mi dzy o cie em a o cie nic materiałem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu wiadectwem ITB. Zabrania si u ywa
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do tego celu materiałów wydzielaj cych zwi zki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.
o Osadzone okno po zmontowaniu nale y dokładnie zamkn .
o Osadzenie parapetów wykonywa po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
o Dokładno wykonania o cie y powinna odpowiada wymogom dla robót murowych.
o O cie nic mocowa za pomoc kotew lub haków osadzonych w o cie u.
o Szczeliny mi dzy o cie nic
a murem wypełni materiałem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu wiadectwem ITB.
o Przed trwałym zamocowaniem nale y sprawdzi ustawienie o cie nic w pionie i
poziomie; Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

Miejsca luzów
Luzy mi dzy skrzydłami
Mi dzy skrzydłami a
o cie nic

Okien
+2

Warto

–1

luzu i odchyłek

drzwi
+2
–1

6. Kontrola jako ci
6.1. Zasady kontroli jako ci powinny by zgodne z wymogami PN-EN 12608:2004, dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jako ci powinna obejmowa :
o sprawdzenie zgodno ci wymiarów,
o sprawdzenie zgodno ci elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,
o sprawdzenie jako ci materiałów z których została wykonana stolarka,
o sprawdzenie
prawidłowo ci
wykonania
z
uwzgl dnieniem
szczegółów
konstrukcyjnych,
o sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, oku
oraz ich
funkcjonowania,
o sprawdzenie prawidłowo ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostk obmiarow robót jest:
m2 i szt. wbudowanej stolarki w wietle o cie nic.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty wymienione w B.10.00.00 podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynno ci
wyszczególnione w punkcie 5.
9. Podstawa płatno ci
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Płaci si za ustalon ilo wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
–
dostarczenie gotowej stolarki,
–
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
–
dopasowanie i wyregulowanie
–
ewentualn napraw powstałych uszkodze .
10. Przepisy zwi zane
PN-EN 12608:2004 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu(PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody bada ..
PN-72/B-10180
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050
Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000
Okucia budowlane. Podział
B.11.00.00 ROBOTY MALARSKIE
1. Wst p
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s
wykonania i odbioru robót malarskich.

wymagania dotycz ce

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy.
1.3. Zakres robót obj tych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie nast puj cych robót malarskich:
B.11.01.00 Malowanie tynków.
1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno
dokumentacj projektow , SST i poleceniami In yniera.

z

2. Materiały
2.1. Farby budowlane gotowe
2.1.1.
Farby niezale nie od ich rodzaju powinny odpowiada wymaganiom norm
pa stwowych lub wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.1.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
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Na tynkach mo na stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w b bny lekkie lub
wiaderka sto kowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.2. rodki gruntuj ce
2.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
–
powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca si gruntowania, o ile
wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
–
na chłonnych podło ach nale y stosowa do gruntowania farb emulsyjn
rozcie czon wod w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
si wykonanie powłoki malarskiej.
3. Sprz t
Roboty mo na wykona przy u yciu p dzli lub aparatów natryskowych.
4. Transport
Farby pakowane nale y transportowa
zgodnie z
obowi zuj cymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

PN-85/0-79252

i

przepisami

5. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewn trznych temperatura nie powinna by ni sza ni
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nale y ogrzewa .
W ci gu 2 dni pomieszczenia powinny by ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zako czeniu malowania mo na dopu ci do stopniowego obni ania temperatury,
jednak przez 3 dni nie mo e spa poni ej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urz dze ogrzewczych. Gruntowanie i
dwukrotne malowanie cian i sufitów mo na wykona po:
–
całkowitym uko czeniu robót instalacyjnych (z wyj tkiem monta u armatury i
urz dze sanitarnych),
–
całkowitym uko czeniu robót elektrycznych,
–
całkowitym uło eniu posadzek,
–
usuni ciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podło y
5.1.1. Podło e
posiadaj ce
drobne
uszkodzenia
powierzchni
powinny
by ,
naprawione
przez wypełnienie ubytków zapraw cementowo-wapienn . Powierzchnie
powinny by oczyszczone z kurzu i brudu, wystaj cych drutów, nacieków zaprawy itp.
Odstaj ce tynki nale y odbi , rysy poszerzy i ponownie wypełni zapraw cementowowapienn .
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
5.2. Gruntowanie.
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5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa farb emulsyjn tego
samego rodzaju z jakiej ma by wykonana powłoka lecz rozcie czon wod w stosunku 1:3–
5.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny by niezmywalne, przy stosowaniu rodków
myj cych i dezynfekuj cych.
Powłoki powinny dawa aksamitno-matowy wygl d powierzchni.
Barwa powłok powinna by jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodze ,
smug, plam i ladów p dzla.
6. Kontrola jako ci
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa :
–
sprawdzenie wygl du powierzchni,
–
sprawdzenie wsi kliwo ci,
–
sprawdzenie wyschni cia podło a,
–
sprawdzenie czysto ci,
Sprawdzenie wygl du powierzchni pod malowanie nale y wykona przez ogl dziny
zewn trzne. Sprawdzenie wsi kliwo ci nale y wykona przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwil onej
powierzchni powinna nast pi nie wcze niej ni po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach nale y przeprowadzi
wykonania:
–
dla farb emulsyjnych nie wcze niej ni po 7 dniach,
–
dla pozostałych nie wcze niej ni po 14 dniach.

po zako czeniu ich

6.2.2. Badania przeprowadza si przy temperaturze powietrza nie ni szej od +5°C przy
wilgotno ci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowa :
–
sprawdzenie wygl du zewn trznego,
–
sprawdzenie zgodno ci barwy ze wzorcem,
–
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastyczno ci i twardo ci oraz przyczepno ci zgodnie
z odpowiednimi normami pa stwowymi.
Je li badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale y uzna za wykonane
prawidłowo. Gdy którekolwiek z bada dało wynik ujemny, nale y usun wykonane
powłoki cz ciowo lub całkowicie i wykona powtórnie.
7. Obmiar robót
Jednostk obmiarow robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podło a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa lub
drabin malarskich oraz uporz dkowaniem stanowiska pracy. Ilo robót okre la si na
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podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Roboty podlegaj warunkom odbioru według zasad podanych poni ej.

8.1. Odbiór podło a
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podło a materiały powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normach pa stwowych lub wiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Podło e, posiadaj ce drobne uszkodzenia powinno by
naprawione przez wypełnienie ubytków zapraw
cementowo-wapienn
do robót
tynkowych lub odpowiedni szpachlówk . Podło e powinno by przygotowane zgodnie
z wymaganiami. Je eli odbiór podło a odbywa si po dłu szym czasie od jego
wykonania, nale y podło e przed gruntowaniem oczy ci .
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygl du zewn trznego powłok malarskich polegaj ce na
stwierdzeniu równomiernego rozło enia farby, jednolitego nat enia barwy i zgodno ci
ze wzorcem producenta, braku prze witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, p cherzy odstaj cych płatów
powłoki, widocznych okiem ladów p dzla itp., w stopniu kwalifikuj cym powierzchni
malowan do powłok o dobrej jako ci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odporno ci powłoki na wycieranie polegaj ce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni mi kk , wełnian lub bawełnian szmatk kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporno ci powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepno ci powłoki do podło a polegaj ce na próbie poderwania
ostrym narz dziem powłoki od podło a.
8.2.5. Sprawdzenie odporno ci powłoki na zmywanie wod
polegaj ce na
zwil aniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokr mi kk szczotk
lub szmatk .
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny by ka dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
9. Podstawa płatno ci
Płaci si za ustalon ilo m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podło a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowa lub drabin malarskich oraz uporz dkowaniem stanowiska pracy. Ilo
robót
okre la si
na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez
In yniera i sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy zwi zane
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PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100
PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997
PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada .
Wapno budowlane.
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.
Emalie chlorokauczukowe.
Farby dyspersyjne stosowane wewn trz.
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie epoksydowe chemoodporne.

B.12.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE
1. Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s
wykonania i odbioru izolacji.

wymagania dotycz ce

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w
obiektach obj tych przetargiem.
B.12.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.12.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli.
B.12.02.00 Izolacje termiczne.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno
dokumentacj projektow , SST i poleceniami In yniera.

z

2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny
odpowiada wymaganiom zawartym w normach pa stwowych lub wiadectwach
ITB dopuszczaj cych dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.1.2. Do papowych izolacji nale y stosowa papy o wkładach nie podlegaj cych
rozkładowi biologicznemu, do których zalicza si papy na tkaninie z włókien szklanych
i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działa destrukcyjnie na ł czone materiały i powinny
wykazywa dostateczn odporno w rodowisku, w którym zostaj u yte oraz nale yt
przyczepno do sklejanych materiałów, okre lon wg metod bada podanych w
normach pa stwowych i wiadectwach ITB.
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny by pakowane, przechowywane i transportowane w
sposób wskazany w normach pa stwowych i wiadectwach ITB.
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nale y stosowa pap I/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
o wst ga papy powinna by bez dziur i załama , o równych kraw dziach. Powierzchnia
papy nie powinna mie widocznych plam asfaltu.
o Dopuszcza si pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
o Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s uszkodzenia powstałe na skutek
sklejenia si papy. Dopuszcza si naderwania na kraw dziach wst gi papy w
kierunku poprzecznym nie dłu sze ni 30 mm, nie wi cej ni w 3 miejscach na ka de
10 m długo ci papy.
• papa
po
rozerwaniu
i
rozwarstwieniu
powinna
mie
jednolite
ciemnobrunatne zabarwienie.
• wymiary papy w rolce
–
długo : 20 m ±0,20 m
40 m ±0,40 m
60 m ±0,60 m
–
szeroko : 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
• Rolki papy powinny by po rodku owini te paskiem papieru szeroko ci co
najmniej 20 cm i zwi zane drutem i sznurkiem grubo ci co najmniej 0,5 mm.
• Na ka dej rolce papy powinna by umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okre lonymi w ww. normie.
• Rolki papy nale y przechowywa w pomieszczeniach krytych, chroni cych
przed za- wilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległo ci co
najmniej 120 cm od grzejników.
• Rolki papy nale y układa w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stoj cej, w jednej
warstwie. Odległo mi dzy stosami – 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gor co
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
–
temperatura mi knienia – 60–80°C
–
temperatura zapłonu – 200°C
–
zawarto wody – nie wi cej ni 0,5%
–
spływno – lepik nie powinien spływa w temperaturze 50°C w ci gu 5 godzin
warstwy sklejaj cej dwie warstwy papy nachylonej pod k tem 45°
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–

zdolno klejenia – lepik nie powinien si rozdzieli przy odrywaniu pasków papy
sklejonych ze sob i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.4. Materiały do izolacji termicznych
2.4.1. Wełna mineralna.
Do ocieplenia cian zastosowano wełn mineraln . Jest to materiał izolacyjny pochodzenia
mineralnego. U ywany w budownictwie do izolacji termicznych i akustycznych cian
zewn trznych i wewn trznych, stropów i podłóg, dachów i stropodachów oraz ci gów
instalacyjnych. Tak e jako rdze izolacyjno - konstrukcyjny budowlanych płyt warstwowych.
Wełna mineralna wyst puje w postaci płyt, filcy, mat, otulin lub luzem. Ci ar obj to ciowy
w zale no ci od wyrobu waha si od 20 kg/m3 dla wełny mineralnej w postaci granulatu
(luzem) do 180 kg/m3 dla najtwardszych płyt
Wła ciwo ci wełny mineralnej:
• izolacyjno termiczna (niski współczynnik przewodzenia ciepła)
• niepalno i ognioodporno
• zdolno pochłaniania d wi ków
• stabilno kształtu i wymiaru
• spr ysto i wytrzymało mechaniczna
• odporno biologiczna i chemiczna
• wodoodporno i paroprzepuszczalno
Materiały nale y przewozi w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu
drogowego.
3. Sprz t
Roboty mo na wykona r cznie lub przy u yciu dowolnego typu sprz tu.
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robót
5.1 Izolacje przeciwwilgociowe B12.01.02
5.1.1. Przygotowanie podkładu
a) Podkład pod izolacje powinien by
trwały, nieodkształcalny i
wszystkie działaj ce na obci enia.
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna by równa, czysta i odpylona.

przenosi

5.1.2. Gruntowanie podkładu
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolacj z papy asfaltowej powinien
by zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsj asfaltow .
b) Przy gruntowaniu podkład powinien by suchy, a jego wilgotno
nie powinna
przekracza 5%.
c) Powłoki gruntuj ce powinny by naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym
e druga warstwa mo e by naniesiona dopiero po całkowitym wyschni ciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna by nie ni sza ni 5°C.
5.1.3. Izolacje papowe
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a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych cz ci obiektu przed wilgoci z
gruntu powinny składa si z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych
lepikiem mi dzy sob w sposób ci gły na całej powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplaj cych przed
wod zarobow z zaprawy na niej układanej mog by wykonane z jednej warstwy
papy asfaltowej uło onej na sucho i sklejonej wył cznie na zakładach.
c) Do klejenia pap asfaltowych nale y stosowa
wył cznie lepik asfaltowy,
odpowiadaj cy wymaganiom norm pa stwowych.
d) Grubo warstwy lepiku mi dzy podkładem i pierwsz warstw izolacji oraz mi dzy
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosi 1,0–1,5 mm.
e) Szeroko
zakładów papy zarówno podłu nych jak i poprzecznych w ka dej
warstwie powinna by nie mniejsza ni 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny by przesuni te wzgl dem siebie.
5.2. Izolacje termiczne B.12.02.00
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa materiały w stanie powietrzno-suchym.
6. Kontrola jako ci
6.1. Materiały izolacyjne.
•

Wymagana jako
materiałów izolacyjnych powinna by potwierdzona przez
producenta przez za wiadczenie o jako ci lub znakiem kontroli jako ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz dnym dokumentem.
• Materiały
izolacyjne
dostarczone
na
budow
bez
dokumentów
potwierdzaj cych
przez producenta ich jako nie mog by dopuszczone do
stosowania.
• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmowa sprawdzenie zgodno ci z
dokumentacj projektow oraz sprawdzenie wła ciwo ci technicznych tych
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze e co do
zgodno ci materiału z za wiadczeniem o jako ci wystawionym przez producenta
powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami normy pa stwowej.
• Nie dopuszcza si stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których wła ciwo ci
nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nale y stosowa równie materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by ka dorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
7. Obmiar robót
Jednostk obmiarow robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilo robót okre la si na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych
przez In yniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien si odby przed wykonaniem tynków i innych
robót wyko czeniowych.
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Podstaw do odbioru robót murowych powinny stanowi nast puj ce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) za wiadczenia o jako ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow ,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki bada laboratoryjnych, je li takie były zlecane przez Wykonawc .
8.2. Roboty wg B.12.00.00 podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych.
9. Podstawa płatno ci
Płaci si za ustalon ilo m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
–
dostarczenie materiałów,
–
przygotowanie i oczyszczenie podło ,
–
zagruntowanie podło a i poło enie geowłókniny,
–
wykonanie izolacji wraz z ochron ,
–
uporz dkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwi zane
PN-69/B-10260
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
styropianowe.
PN-75/B-30175.
Kit asfaltowy uszczelniaj cy.

Płyty

B.13.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. Wst p
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót zwi zanych z zagospodarowaniem terenu .
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy.
1.3. Zakres robót obj tych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie zagospodarowania terenu.
B.13.01.00 Zagospodarowanie terenu.
B.13.01.01 Chodniki i place.
1.4. Okre lenia podstawowe.
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Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z
dokumentacj projektow , SST i poleceniami In yniera.
2. Materiały
2.1. Betony, cementy
•
•

B-15 dla fundamentów pod wiaty, słupki ogrodzenia.
cement portlandzki „25” do zapraw.

2.2. Prefabrykaty
•
•
•

kostka betonowa 20×10×8 cm w kolorze szarym,
kostka betonowa 20×10×8 cm w kolorze szarym,
elementy ogrodzenia z siatki ocynkowanej 2,5 mm oczka 70x70mm.

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placów.
3. Sprz t
Roboty zwi zane z zagospodarowaniem terenu
mechanicznie przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

mog

by

wykonywane r cznie lub

4. Transport
Materiały na budow powinny by przewo one odpowiednimi rodkami transportu,
eby unikn trwałych odkształce i dostarczy materiał w odpowiednim czasie (dotyczy
betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwi zane z zagospodarowaniem terenu nale y wykona
torowych i drogowych oraz budowlanych.

po zako czeniu robót

5.2. Roboty zwi zane z zagospodarowaniem terenu i mał architektur
5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Chodniki, place i nawierzchnie
Bezpo rednio przed uło eniem nawierzchni wykona 15 cm podsypk z piasku
gruboziarnistego z roz cieleniem, zag szczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i
uzupełnieniem w czasie ubijania oraz wyrównaniem szablonem powierzchni do
wymaganego profilu.
Kostk betonow układa z przyci ciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym
nawierzchni, sprawdzeniem spadków i równo ci nawierzchni oraz wypełnieniem spoin przez
zamulenie piaskiem.
6. Kontrola jako ci
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6.1. Roboty ziemne
6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:
–
przygotowanie podło a
–
materiał u yty na podkład
–
grubo i równomierno warstw podkładu
–
sposób i jako zag szczenia
–
jako dostarczonych prefabrykatów
–
prawidłowo uło enia i zamulenia piaskiem.
6.3. Roboty betonowe j.w.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru s :
B.13.01.00 Zagospodarowanie terenu
B.13.01.01. Chodniki i place – m2 wykonanej nawierzchni.
8. Odbiór robót
Roboty podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych, oraz odbiorowi ko cowemu.
9. Podstawa płatno ci
Płaci si za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena
jednostkowa
obejmuje
wszystkie
roboty
zwi zane
zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.

z

wykonaniem

10. Przepisy zwi zane.
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

Beton.
Cement. Metody bada . Oznaczenie wytrzymało ci.
Cement. Metody bada . Oznaczenia czasów wi zania i stało ci
obj to ci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bada . Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000
Cement portlandzki.
PN-88/B-32250
Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
BN-77/8931-12
Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntów.
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało ciowych.
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-C-81608:1998
Emalie chlorokauczukowe.
PN-B-06200:2002
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gor co z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i
wymagania.
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PN-75/M-69703
PN-80/M-02138

Spawalnictwo. Wady zł czy spawanych. Nazwy i okre lenia.
Tolerancje kształtu i poło enia. Warto ci.
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