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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkowych z płytek ceramicznych realizowanych
w obrębie placu budowy Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul.
Majowa17119
05-400 Otwock
1.2 Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie: - pokrycie spocznika i schodów które stanowią wierzchni element warstw
posadzkowych ,Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin przy użyciu kompozycji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagan odnośnie własności materiałów,
wymagan i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin ceramicznych oraz ich odbiory.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w Cl'V 45000000-7 "Wymagania ogólne."
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i
oznaczaj a:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem posadzek
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
- procedura - dokument zapewniajacy jakość; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
ikontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może byc zastapiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,ustalenia projektowe - ustalenia podane w
dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujące przedmiot i wymagania dla
okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.-

2. MATERIAŁ Y
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne".
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mięć m.in.: Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
2.2 Rodzaje materiałów
Wszelki e materiały do wykonania posadzek ceramicznych, wykładzin i okładzin powinny
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie
2.2.Plytki ceramiczne
Ze względu na charakter instytucji, w których sie znajdują, nalezy zastosowac
rektyfikowane plytki gresowe nie szkliwione produkowane w technologii podwójnego
zasypu.
Plytka wg wymogów zawartych w dokumentacji prolektowej powinna spelniac nastepujace
wymogi: - nasiąkliwość wodna płytek =0,5% zgodnie z norma PN-EN 14411 GRUPA Bia,
- odpornosc na scieranie wglebne max. 175rnm3 zgodnie z norma PN-EN ISO 10545-6,
- wytrzymalosc na zginanie min. 35 N/mm2 zgodnie z norma PN-EN ISO 10545-4,
- odpornosc na scieranie PEl w kl.3 ( dla plytek szkliwionych) kI. 5 (dla plytek
nieszkliwionych), normaISO 10545-7,
- antyposlizgowosc plytki min. RIO,
- odpornosc szkliwa na pekniecia wIoskowate,
- odpornosc na plamienie w kI.5,
- mrozoodpornosc,
- odpornosc na szok termiczny.

Nalezy zastosowac dwa formaty plytek :
-plytki podlogowe gress (gr.8,5mm) np. Opoczno lub równowazne Plytki powinny
odpowiadac nastepujacym normom:
- PN-EN 176: 1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasiakliwosci
wodnej E=3%.Grupa B I.
- PN-EN 177: 1997 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej
3%<E=6%.Grupa Bila.
- PN-EN 178: 1998 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej
6%<E=1 O%.Grupa B IIb.
- PN-EN 159: 1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej
E> 10%.
2.2.2 Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin to: - listwy dylatacyjne i
wykończeniowe,
- preparaty gruntujące podloza np.SOPRO lub równowazne
- środki ochrony płytek i spoin,
- srodki do usuwania zanieczyszczeń,
- masy szpachlowe samopoziomujące do wyrównania powierzchni np. SOPRO, ATLAS,
CERESIT lub równoważne środki do utwardzenia wewnetrznego (w masie) i
powierzchniowego posadzek Wszystkie ww. materialy musza miec wlasnosci techniczne
okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.3 Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materialy budowlane.
Woda do betonów i zapraw." Bez badan laboratoryjnych mo ze byc stosowana wodociagowa
woda pitna.
3. SPRZET
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Kod CPV 45000000-7"Wymagania
ogólne"
Do wykonywania robót posadzkowych wykładzinowych i okładzinowych należy stosować
miedzy innymi:

szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podloza, - szpachle i pace metalowe lub z
tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia pl ytek ,
_pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabków 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejących,
- laty do sprawdzania równosci powierzchni,
- pozlOmmce,
- mieszadła koszyczkowe napedzane wiertarką elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania
kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wkladki (krzyżyki) dystansowe.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Kod Cl'V 45000000-7 "Wymagania
ogólne" pkt 4.
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okladzin nie wymaga specjalnych środków
i urzadzen.Zaleca sie uzywac do transportu samochodów pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc przewożone materiały w sposób

wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilosci materialów zalecane jest
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń
mechanicznych.
Składowanie materialów podlogowych na budowie musi byc w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w Kod Cl'V 45000000-7 "Wymagania ogólne"
5.1 Warunki przystąpienia do robót
1) Przed przystapieniem do wykonywania wykładzin i okładzin powinny być zakończone:
- wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych
i izolacji podłóg,

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem łub masami
naprawczymi.
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastapic po dokładnym odkurzeniu i
umyciu woda okładanych powierzchni
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych
niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywać sie w ciagu całej doby.
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciagu pierwszych dwóch dni chronic przed
nasłonecznieniem i przewiewem.
5) Nawierzchnie ceramiczna podłogi można wykonać na podłożu betonowym ulozonym na
stropie na wylewce samopoziomujacej
6) Dla zapewnienia dobrego zwiazania tej warstwy z podłożem - powierzchnia podłoża
powinna byc chropowata (np. porysowana).
7) Jeżeli powierzchnia podlozajest calkowicie stwardniala, powinina byc dokladnie
oczyszczona i zmoczona wodą.
5.2 Przygotowanie podłoża
5.2.1 Podłoża pod wykładziny i okładziny ceramiczne
Podłoża pod wykladziny moze stanowic zaprawa - wylewka samopoziomujaca korugujaco wyrównawcza
Podklady betonowe powinny byc wykonane z betonu co najmniej klasy 8-20 i grubosci
minimum 50 mm.
Podkłady z zaprawy - samopoziomującej powinny miec wytrzymalosc na sciskanie
minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.i grubosc min. 2 mm
Dozwolone odchylenie powierzchni podkladu od plaszczyzny poziomej nie mo ze
przekraczac 5 mm na calej dlugosci laty kontrolnej o dlugosci 2 m.
W podkładzie nalezy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól
nie powinna przekraczac 10m2, a maksymalna długość boku nie wieksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny miec wymiary nie wieksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokól slupów
konstrukcyjnych oraz w styku róznych rodzajów wykładzin. Szczególowe informacje o
ukladzie warstw podlogowych, wielkosci i kierunkach spadków, miejsc wykonania
dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny byc podane w dokumentacji
projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny byc wypelnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pekniec skurczowych zaleca sie
zbrojenie podkladów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podkladów cementowych wlóknem polipropylenowym.
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio
pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy ("wylewki ")
samopoziomujace wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle
wedlug instrukcji producenta
5.3. Wykonanie wykładzin z płytek
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych nalezy przygotować
wszystkie niezbędne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiarów,
gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób ukladania plytek.
Położenie płytek nalezy rozplanowac uwzględniając ich wielkosc i szerokosc spoin. Na
jednej plaszczyznie plytki powinny byc rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
miec jednakowa szerokość wieksza niz polowa plytki. Szczególnie starannego
rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca określone w dokumentacji wzory lub
skladajaca sie z róznego rodzaju i wielkosci plytek.
Wybór kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych
wykladzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi byc przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Układanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub odwyznaczonej linii.
Kompozycje klejaca naklada sie na podloze gladka krawedzia pacy a nastepnie
"przeczesuje" sie zębata
krawedzia ustawiona pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca powinna byc nalozona

równomiernie i pokrywac cala powierzchnie podloza. Wielkosc zebów pacy zalezy od
wielkosci plytek. Prawidiowo dobrane wielkosc zebów i konsystencja kompozycji klejacej
sprawiaj a, ze kompozycja nie wyplywa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
płytki.
Zaleca sie stosować nastepujace wielkosci zebów pacy w zaleznosci od wielkosci płytek:
50 x 50 mm-
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-
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Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji ki ej acej powinna wynosie okolo l m2 lub
pozwolić na wykonanie wykladziny w ciagu okolo 10-15 minut.

Grubosc warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i równosci podloza oraz rodzaju i
wielkosci plytek i wynosi srednio okolo 6-8 mm.
Po nalozeniu kompozycji klejacej uklada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika.
Nakładając pierwsza płytkę nalezy ja lekko przesunąć po podlozu (okol o l cm), ustawie w
zadanej pozycji i docisnac dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki
nalezy dolozyc do sasiednie
docisnac i mikroruchami odsunac na szerokosc spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej
kompozycji klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt "przyssania". Wieksze plytki
zaleca sie dobijac mlotkiem gumowym.
W przypadku plytek ukladanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod
cala powierzchnia plytki. Mozna to osiagnac nakladajac dodatkowo cienka warstwe kleju na
spodnia powierzchnie przyklejanych plytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkladki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy plytkach o dlugosci boku:
- do 100 mm - okolo 2 mm
- od 100 do 200 mm - okolo 3 mm
- od 200 do 600 mm - okolo 4 mm
- powyzej 600 mm - okolo 5-20 mm.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usunac jego
nadmiar, mozna tez usunąć wkladki dystansowe.
W trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po ulozeniu plytek na podlodze wykonuje sie cokoly. Szczególy cokolu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokolów wykonywanych z plytek identycznych jak dla
wykladziny podłogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy
Do spoinowania plytek mo zna przystapic nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie
płytek. Dokładny czas powinien byc okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem
nalezy zwilzyc je woda mokrym pedziem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzaj ac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wykładziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisnac w przestrzenie

miedzy plytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzie zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesly
kształt spoiny.
Plaskiem spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gabka.
Jeżeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza
należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna
gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzic czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni plytek. Szczególnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej.
Dla podniesieniajakosci wykladziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga byc powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane moga byc także plytki.
W przypadku podlóz nasiakliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym
(zgodnie z instrukcja producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spelniac nastepujace
wymagania: - powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze
starych powlok malarskich,
- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone lata kontrolna o dlugosci 2 m, nie moze przekraczac 3 mm przy liczbie odchylek
nie wiekszej niz 3 na długości laty,
5.3 Zaprawy spoinowe (fugi)
Zaprawy spoinowe, silikony, zaprawy klejowe, grunty, uszczelnienia

- wybór wg projektu.

Należy zastosować cementowa, elastyczna zaprawe spoinowa, odporna na oddzialywanie
wody i zabrudzenia, powinna spelniac wymagania CG2, zgodnie
z norma PN-EN 13888 (niska chlonnosc wody).
Zaprawa ma byc przystosowana do stosowania na scianach i podlogach, do pomieszczen i
na zewnatrz. Fuga powinna sie cechowac gładką i delikatną powierzchnia.
5.4 Silikon
Należy zastosować sieciujący kwasem octowym kauczuk silikonowy do elastycznego
wypełniania spoinlaczacych i dylatacyjnych przeznaczony do robót zewnętrznych.
Po utwardzeniu silikonowy material uszczelniajacy powinien cechowac sie dobra
elastycznoscia (ok.25% szer. uszczelnianej spoiny), odpornoscia na warunki

atmosferyczne, proces starzenia i promieniowanie UV.
Nalezy spoinowac w narozach i miejscach laczacych okładziny scienne i podlogowe, wokól
płaszczyzn ustrzanych, wokól ceramiki.
Silikon nanosie np. przy pomocy pistoletu.
Przed utworzeniem sie blony silikonowej nalezy wygladzie spoine szpachla lub ksztaltka
zwilzona preparatem do fug silikonowych np. Sopro GM026 lub równowaznym.
Proponowane zastosowanie silikonu sanitarnego firmy np.Sopro typu Sopro Silikon o
kolorach odpowiednio uzgodnionych z autorami projektu. betonowo-szary (nrI4) do serii
plytek 2 lub równowazne.
Zużycie silikonu: 310 mi na 3,lmbfugi (10xl0)
5.5.Zaprawa klejowa
Należy zastosować elastyczna zaprawe klejowa do gresów ukladanych na podlozu typu
beton, tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, jastrych cementowy (wylewka
samopoziomujaca). Zaprawa powinna spelniac klasyfikacje C2 TE wg PN-EN 12004 (T wlasciwosci tiksotropowe, Ewydluzny czas otwartego schniecia),co oznacza dlugi czas
otwartego schnie cia i ulatwia precyzyjne ukladanie dużych formatów plytek gresowych.
Zaprawa ma cechowac sie wysoka wydajnoscia, stabilnoscia, wysoka zdolnoscia
akumulacji wody, bardzo dobra urabialnoscia, byc wodoodporna i mrozoodporna ..
Podłoże, do którego przykleja sie plytki powinno byc czyste, zwarte, nosne i pozbawione
materiałów zmniejszajacych przyczepnosc. Nalezy przed klejeniem zastosowac
odpowiednim preparat gruntujacy.Proponowane zastosowanie elastycznej zaprawy klejowej
np. firmy Sopro typu Sopro FF 450 lub równowazny.
5.6.Grunty
Podłoża chłonne typu tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, tynk gipsowy, beton,
budowlane plyty gipsowe, kartonowo-gipsowe należy przed klejeniem zagruntowac
preparatem gruntujacym do podlozy chlonnych. Powinien byc wodorozcienczalny, o
glebokim dzialaniu.
Zastosowanie tego preparatu sluzy do zredukowania i wyrównania zróznicowanej
chlonnosci podłoża, do wzmocnienia piaszczacych sie powierzchni, do zwiazywania kurzu i
luznych czasteczek. Proponuje sie zastosowanie preparatu gruntujacego np.Sopro GO 749
firmy Sopro lub równowazny.
5.7 .. Uszczelnienia - Powłoka i tasma uszczelniajaca
Podloze wczesniej zagruntowane nalezy pokryc elastyczna powloka uszczelniajaca na bazie
dyspersji polimerowej, nalozona dwomawarstwami.

Proponuje sie zastosowanie preparatu uszczelniajacego np.Sopro FOF 525 lub
równowaznego. Zuzycie tego preparatu szacuje sie na ok. 1,2kglm2
Miejsca krytyczne m.in. fugi dylatacyjne, polaczenia scian, scian i podlóg nalezy
zabezpieczyc tasma uszczelniajaca profilowana o szerokosci min.120mm.
Tasme nalezy wkleic w swiezo nałozona mase uszczelniajaca.
Proponuje sie zastosowanie tasmy uszczelniajacej profilowanej np. firmy Sopro typ Sopro
OBF 638 lub równowazna.
Rolka o szer. 120mm - dostepnosc produktu w rolkach 5,20 i 50mb.
6. KONTROLAJAKOSCIROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogólne"
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót zwiazanych z wykonanie wykladzin i okladzin badaniom
powinny podlegac materialy, które beda wykorzystane do wykonania robót oraz podloza.
Wszystkie materialy - plytki, kompozycje klejace, jak równiez materialy pomocnicze musza
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.
Każda partia mateńalów dostarczona na budo we musi posiadac certyfikat lub deklaracje
zgodności stwierdzajaca zgodnosc wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.
Badanie podkładu powinno byc wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robót wykładzinowych i okladzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytków i porowatości, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie równosci podkładu, które przeprowadza sie przykladajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa late,
- sprawdzenie spadków podkladu pod wykladziny (posadzki) za pomoc a 2-metrowej laty
poziomnicy; pomiary równosci i spadków nalezy wykonac z dokladnoscia do 1 mm
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonuj ac pomiarów szerokosci i prostoliniowosci
- sprawdzenie wytrzymalosci podkladu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny byc porównane z wymaganiami podanymi i., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie trwania robót
Badania w czasie robót polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykładzin i
okładzin z dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidlowosc dalszych prac. Badania te
szczególnie powinny dotyczyc sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i
grubosci kompozycji klejacej oraz innych robót .zanikaiacych".
6.4 Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wykladzin i okladzin a w szczególnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w
dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materialów i wyrobów,
prawidlowosci przygotowania podlozy, jakosci (wygladu) powierzchni wykladzin i
okladzin, prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, styków z innymi materialami i
dylatacji.przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne moga byc wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykladzin podlóg i okladzin scian powinien
obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia plytek; ulozenie plytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzac wizualnie i porównac z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem plytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca laty kontrolnej dlugosci 2
m przykładanej w róznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy lata a
badana powierzchnia należy mierzyc z dokladnosci do 1 mm,
- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnietego wzdluz
spoin na calej ich dlugosci (dla spoin wykladzin podlogowych i poziomych okladzin scian)
oraz pionu (dla spoin pionowych okladzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z
dokladnoscia do 1 mm,
- sprawdzenie zwiazania plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mlotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest
dowodem nie zwiazania plytek z podkładem,
- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypełnienia za pomoca ogłedzin zewnetrznych i
pomiaru;na dowołnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nałezy zmierzyc szerokosc
spoin suwmiarka z dokladnoscia do 0,5 mm
- grubosc warstwy kompozycji ki ej acej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robót lub grubosc okresłona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny byc porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.2 niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.
6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz ace wykladzin i okladzin
Prawidłowo wykonana wykladzina powinna spelniac nastepujace wymagania:
- cala powierzchnia wykladziny powinna miec jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie
dotyczy wykładzin dla których róznorodnosc barw jest zamierzona),
- cala powierzchnia pod plytkami powinna byc wypelniona klejem (warunek wlasciwej
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac gluchego odglosu,
grubosc warstwy klejacej powinna byc zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od plaszczyzny poziomej (mierzone lata
dlugosci 2 m) nie powinno byc wieksze niz 3 mm na dlugosci laty i nie wieksze niz 5 mm
na cal ej dlugosci lub szerokosci posadzki,
- spoiny na calej dlugosci i szerokosci musza byc wypelnione zaprawa do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosie wiecej niz 2 mm na
dlugosci 1 m i 3 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla plytek gatunku drugiego i trzeciego,
szczeliny dylatacyjne powinny byc wypelnione calkowicie materialem wskazanym w
projekcie, - listwy dylatacyjne powinny byc osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.
7.0BMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano Cl'V 45000000-7 "Wymagania ogólne".
7.1 Jednostka obmiarowa
Powierzchnie wykladzin i okladzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji
projektowej
przyjmując wymiary w swietle scian w stanie surowym.
Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie slupów, pilastrów, fundamentów i
innych elementów wieksze od 0,25 m2.
W przypadku rozbieznosc pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedlug stanu faktycznego.
8. ODBiÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Kod Cl'V 45000000-7 "Wymagania ogólne"
8.1 Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa SST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.
8.2 Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wykladzin i okladzin elementem ulegajacym
zakryciu są podloza.
Odbiór podlóz musi byc dokonany przed rozpoczeciem robót wykladzinowych i
okladzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzie badania wymienione w pkt. 6.2.
niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy porównac z wymaganiami dotyczacymi podlóz i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.4.
8.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robót. Odbioru
czesciowego robót dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem końcowym.
Odbiór czesciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokól odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego
rozliczenia robót jezeli umowa taka forme przewiduje.
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu
do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialalnosci powinna okreslac umowa.
Wykonawca robót obowiazany jest przedlozyc komisji nastepujace dokumenty: - projekt
budowlany,
- projekty wykonawcze
- dokumentacje powykonawcza,
- szczególowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robót,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialów i
wyrobów,
- protokóly odbioru podloza,
- protokóly odbiorów czesciowych,
- instrukcje producentów dotyczace zastosowanych materialów,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac sie przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównac
je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac oceny
wizualnej.
Roboty wykladzinowe i okladzinowe powinny byc odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
i pomiarów sapozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i
prawidiowe pod względem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wykladzina lub okladzina nie powinna
byc przyjeta. W takim przypadku nalezy przyj ac jedno z nastepujacych rozwiazan:
jezeli to mozliwe, nalezy poprawie wykladzine lub okladzine i przedstawi c ja ponownie do
odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i
trwalosci wykladziny lub okladziny zamawiajacy moze wyrazie zgode na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku
ustalen umownych,.
w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych wykładzin łub okładzin, wykonac je ponownie i
powtórnie zglosic do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentów odbiór moze byc dokonany po ich
uzupełnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokół podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy.
Protokól powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykladzin i okladzin z
zamówieniem.
Protokól odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza sie po uplywie okresu gwarancji, którego dlugosc jest
okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin i okladzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin i
okladzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny robót".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosic wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych wykladzinach i okladzinach.
9.PODSTA WA PLA TNaSCr
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Kod CPV 45000000-7
"Wymagania ogólne" .
9.1. Jednostkę obmiarowa robót ustalono
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wykladzinowe lub
okładzinowe może byc dokonana wedlug nastepujacych sposobów:
- rozliczenie ryczaltowe gdy podstawa platnosci jest ustalona w dokumentach umownych
stala wartość wynagrodzenia; wartosc robót w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn
ceny jednostkowej i ilości robót okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i
urnowy,
- rozliczenie w oparciu o wartosc robót okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze byc dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robót i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po
dokonaniu odbioru czesciowego robót.
Ostateczne rozliczenie urnowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.2 Płaci sie za wykonana i odebrana ilosc m2 powierzchni okładzin i wykładzin wedlug
ceny jednostkowej, która
obejmuje:
- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- wartosc zużytych mateńalów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z
technologii robót z kosztami zakupu, - wartosc pracy sprzetu z narzutami,
- koszty posrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami
Ceny jednostkowe uwzgledniaja przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robót pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie
elementów wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe,pielegnacja wykonanych wykladzin i okladzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okresłenia ceny jednostkowej łub innych zasad
rozłiczen pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zostac szczególowo
ustalone w umowie.
10. PRZEPISY ZWłAZANE
10.1 Normy
PN-ISO 13006:2001 Płytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, w1asciwosci i
znakowanie.
PN-EN 87: 1994 Płytki i plyty ceramiczne scienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosciwodnej
E> 10%. Grupa B m.
PN-EN 176: 1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasiakliwosci
wodnej E<3 %. Grupa B I.
PN-EN 177: 1997 Płytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B n a.
PN-EN 178: 1998 Płytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej
6%<E<10 %. Grupa B n b.
PN-EN 121: 1997 Płytki i plyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasiakliwosci wodnej
E<3%. Grupa A I.
PN-EN 186-1: 1998 Płytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa A n a. Cz. 1.
PN-EN 186-2: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciagnione o nasiakłiwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa A n a. Cz. 2.

PN-EN 187-1: 1998 Płytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Płytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasiakłiwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa AII b. Cz. 2.
PN-EN ISO 10545-12:1999 PN-EN ISO 10545-13: 1990 PN-EN ISO 10545-14:1999
Płytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
Płytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpomosci chemicznej. Plytki i plyty ceramiczne.
Oznaczenie odpomosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania olowiu i
kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie malych róznic barw.
PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa. PN-EN 12004:2002 Kłeje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów
cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-63/B-I0145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
łastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podklady podlogowe oraz materialy do ich wykonywania.
Terminologia. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-85/B-04500:Zaprawy

budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.

PN-

901B-1450 l: Zaprawy budowlane zwykle.
PN-EN 1015-9:2001: Metody badan zapraw do murów. Okresienie czasu zachowania
wlasci-wosci roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy.
PN-EN 1015-6:2000: Metody badan zapraw do murów. Okresienie gestosci objetosciowej
swie-zej zaprawy.
PN-EN 1015-10:2001: Metody badanzapraw do murów. Okresienie gestosci wysuszonej
stwardniałej zaprawy.
PN-EN 1015-3:2000: Metody badan zapraw do murów. Okresienie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomoca stolika rozpływu).
PN-EN 1015-11 :2001: Metody badan zapraw do murów. Okresienie wytrzymalosci na
zginanie i sciskanie stwardnialej zaprawy.

PN-EN 1015-2:2000: Metody badan zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie zapraw
do badan. PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe - Homogeniczne i
heterogeniczne pokrycia podlogowe z polichlorku winylu - Wymagania
PN-85/P-01710. Włókiennicze pokrycia podłogowe. Zestawienie wskaźników
technologicznych i użytkowych oraz metody badań.
PN-88/P-01735. Włókiennicze pokrycia podłogowe. Terminologia.
Wykładzina dywanowa. Aprobaty techniczne nr 679/94-D, 2261/96-AT-15, 2656/97-AT15,2670/97- AT-15 Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1998, Warszawa.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje
- Instrukcje układania posadzek opracowane przez Producentów.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania
CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.

ogólne (kod

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 czesc 4, wydanie
Arkady - 1990 rok.
Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych czesc B zeszyt 5 Okladziny i
wykladziny z plytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
Instrukcja ukladania plytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok. Atlas Budowlany,
miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.
Ukladanie i spoinowanie plytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok. Katalog
wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.

