SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Okładziny ścienne i podłogowe
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót okładzinowych dla
zadania: „ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I REMONTEM POMIESZCZEO
CZĘŚCI BUDYNKU SZKOLNEGO NA ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY.”
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV).
45400000-1 Roboty wykooczeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 Kładzenie płytek
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamówienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie
okładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd wykonania robót, ich zgodnośd z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
Materiały stosowane do wykonywania robot wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych
i wykładzin PCV powinny mied:
– Aprobaty Techniczne lub byd produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeostwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
– na opakowaniach powinien znajdowad się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien byd zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadad na budowie pełną dokumentację dotyczącą
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robot wykładzinowych
i okładzinowych.
2.1. Rodzaje materiałów
• Płyty i płytki ceramiczne
• Wykładzina PCV
• Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania
2.2. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
– listwy dylatacyjne i wykooczeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeo,
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
Wszystkie ww. materiały muszą mied własności techniczne określone przez producenta lub
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odpowiednie aprobaty techniczne.
2.4. Woda
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowad należy
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów
i zapraw.” Bez badao laboratoryjnych może byd stosowana wodociągowa woda pitna.
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA
3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin
Do wykonywania robot wykładzinowych i okładzinowych należy stosowad:
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
–pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejących, – łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomnice,
–mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejących,
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
– gąbki do mycia i czyszczenia,
– wkładki (krzyżyki) dystansowe.
4. TRANSPORT
4.1. Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych Śródków
i urządzeo.
Zaleca się używad do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie
transportu należy zabezpieczyd przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku
i rozładunku ładunku urządzeo mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie
musi byd w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.
Transport zapraw
Zaprawę należy przewozid i przechowywad w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chronid przed wilgocią. Przewóz zapraw winien odbywad się dostosowanymi
do tego celu środkami transportu, gwarantującymi ochronę przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. Zaprawy workowane winny byd
pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN -P-79005. Należy ściśle
przestrzegad dopuszczalnych terminów przechowywania zapraw.
Transport płytek
Płytki ceramiczne powinny byd transportowane i składowane w sposób zabezpieczający przed
uszkodzeniami lub pogorszeniem parametrów technicznych. Materiał winien byd składowany
wielowarstwowo w stosach, na paletach. Płytki ceramiczne należy składowad w opakowaniach
producenta zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający
łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. Wyroby powinny byd transportowane i
przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem powyższych wymagao.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.
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5.2. Warunki przystąpienia do robót
Do robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych i posadzek ceramicznych można przystąpid po
zakooczeniu robót ogólnobudowlanych i po zakooczeniu procesu osiadania ścian budynku,
szczególne murowanych (min 4 miesiące po zakooczeniu budowy w stanie surowym).
Roboty należy wykonywad po:
• Zakooczeniu robót tynkarskich,
• Osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu ślusarki i stolarki, ale przed założeniem
opasek
• Zakooczeniu robót instalacyjnych (wodociągowe, kanalizacyjne, co. elektryczne, wentylacji
i klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji Roboty można
prowadzid w temperaturze nie niższej niż +5°C. Temperatura ta powinna byd utrzymywana przez co
najmniej 5 dni po wykonaniu okładziny.
5.3. Przygotowanie podłoża
Podłoże musi byd suche. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża, należy podłoże
zagruntowad emulsją gruntującą. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne
podłoże zaleca się wykonad próbę przyczepności, polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu
połączenia po 48 godzinach. Podłoże pod płytki musi byd mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z
brudu, kurzu, wapna, tłuszczu, resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne ("głuche") fragmenty
podłoża muszą byd skute, dotyczy to zarówno ścian jak i posadzek.
Przez przyłożenie łaty o długości 2 m należy sprawdzid wszystkie odchylenia płaszczyzny. Odchylenia
od linii łaty większe od 5 mm musza byd zniwelowane. Wszystkie nierówności niwelujemy stosując
zaprawę wyrównującą. Można stosowad zaprawy wyrównujące z gotowych mieszanek.
5.4. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej
Zaprawę klejową z gotowych mieszanek przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do
pojemnika z wodą i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Należy ściśle przestrzegad receptury
dozowania wody podanej przez producenta. Po wymieszaniu przed użyciem należy pozostawid masę
na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszad.
Zaprawę klejową należy nanosid równomiernie, gładką stroną pacy, a następnie dokładnie
rozprowadzamy po powierzchni pacą zębatą..
5.5. Przyklejanie płytek ściennych
Płytki do wykonania prac winny pochodzid z jednej partii. Przed przystąpieniem do przyklejania płytek
należy dokonad dokładnego rozplanowania płytek na poszczególnych ścianach (kierunek rozkładu
oraz poziomy ułożenia dla poszczególnych pomieszczeo według dokumentacji projektowej). Płytki
należy rozkładad symetryczne na ścianach (docinanie w obydwu narożnikach). Na ścianach układanie
płytek należy rozpocząd od drugiego rzędu. Pierwszy tzw. cokołowy rząd płytek należy przyklejad po
ułożeniu płytek na posadzce. Zaprawę klejową należy nanosid na powierzchnię nie większą niż 1 m2.
Przyklejanie płytek należy rozpocząd od dołu. Równe spoiny należy uzyskad przez stosowanie
krzyżyków dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokości spoiny.
Płytki po przyłożeniu do ściany lub podłogi dociskad ręką lub lekko dobijad gumowym młotkiem.
Ewentualny nadmiar zaprawy, który wydostaje się przez spoinę należy usunąd przed stwardnieniem.
Płytki po przyklejeniu winny mied kontakt z zaprawą klejową na całości powierzchni.
5.6. Docinanie płytek
Docinanie najlepiej wykonad przy użyciu odpowiednich narzędzi, pamiętając o dobraniu właściwego
ich wymiaru. Płytki docinane w narożnikach i przy ościeżach należy przyklejad osobno jako ostatnie.
Pamiętad należy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.
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5.7. Spoinowanie
Do wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami można przystąpid co najmniej 24 h od zakooczenia
przyklejania płytek. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania należy wsypad do pojemnika z wodą
i mieszad ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed
użyciem masę należy pozostawid na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy
zaprawę jeszcze raz krótko wymieszad. Po ponownym wymieszaniu zaprawę należy wprowadzad w
spoiny przy użyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy należy zbierad
pacą i ponownie wprowadzad w spoiny. Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15-30 min.) należy
wykonad wstępne zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania
z powierzchnią płytek. Czynnośd tę należy wykonad przy użyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką
o dużych porach, lekko nasączonej czystą wodą. Po ponownym przeschnięciu zaprawy (1 h)
objawiającym się rozjaśnieniem na powierzchni płytek, należy przystąpid do koocowego czyszczenia,
które wykonuje się czystą flanelową ściereczką lub szorstką gąbką. Połączenia pomiędzy ścianą
a posadzką w pomieszczeniach mokrych, wymagają zastosowania materiałów zapewniających
szczelnośd np. silikonowe masy do uszczelniania.
5.8. Prace pielęgnacyjne
Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej można usunąd specjalnymi płynami,
aby w/w płyn nie spowodował wypłukania masy, jak również pigmentu ze spoin kolorowych, należy
ostrożnie czyścid tylko zabrudzone lico płytek, używając do tego celu czystych, miękkich, flanelowych
ściereczek.
Przez 2 - 4 dni należy zraszad spoiny czystą wodą. Spoiny po wyschnięciu należy zabezpieczyd przed
zabrudzeniem specjalnymi preparatami impregnującymi. Zabezpieczenie spoiny odbywa etę przez
pomalowanie jej płynem: Używad najeży pędzelka o odpowiedniej grubości. Płyn nanosimy tylko na
powierzchnię spoiny.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.
Płytki powinny byd ułożone tak, aby tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych.
Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno byd większe niż 1mm
na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno byd większe niż
1mm na 1m. Ułożona okładzina winna byd całą powierzchnią trwale związana z podłożem za
pośrednictwem warstwy wiążącej. Wymiary płytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakości
powierzchni winno odbywad się na podstawie warunków podanych w PN-EN 87:1994
Zasady pobierania próbek i warunki odbioru powinny byd zgodne z PN-EN 163:1994
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Wymagania dotyczące jakości powierzchni, wymiarów, jak i właściwości fizycznych i chemicznych
podano w tablicy poniżej :
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
- jeden metr kwadratowy powierzchni wykonanych okładzin
- jeden metr bieżący wykonanych cokolików
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.
8.2. Zgodnośd robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Roboty powinny byd wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz
pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru. Odbiór powinien byd przeprowadzony w następujących
fazach robót:
- po dostarczeniu na budowę materiałów:
wymagana jakośd materiałów powinna byd potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami , odbiór materiałów powinien obejmowad sprawdzenie zgodności dostarczonych
materiałów z dokumentacją projektową
-po przygotowaniu podłoża:
sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości podłoża,
-po wykonaniu warstwy :
sprawdzenie poprawności i dokładności wykonania powierzchni
Do odbioru robót wykonawca przedstawia:
- zaświadczenia jakości materiałów
- protokoły odbiorów częściowych
- zapisy w dzienniku budowy
9. Dokumenty odniesienia
Dokumentacją odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania,
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najważniejsze normy i dokumenty:
PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-EN ISO 10 545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10 545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości
powierzchni.
PN-EN ISO 10 545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
PN-EN ISO 10 545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły
łamiącej
PN-EN ISO 10 545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na uderzenie metodą
pomiaru współczynnika odbicia.
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PN-EN ISO 10 545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie
płytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10 545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni
płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10 545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.
PN-EN ISO 10 545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na szok termiczny.
PN-EN ISO 10 545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalności wodnej.
PN-EN ISO 10 545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate
płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10 545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodporności.
PN-EN ISO 10 545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej.
PN-EN ISO 10 545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na plamienie.
PN-EN ISO 10 545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie uwalnianego ołowiu i kadmu z płytek
szkliwionych.
PN-EN ISO 10 545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie małych różnic barwy.
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchniowej wg skali Mohsa
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze
Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagao prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeo lub metod.
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