ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W NIEMODLINIE
UL. OPOLSKA 34, 49-100 NIEMODLIN

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1 WSTĘP.
1.1.

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru tynków wewnętrznych – GŁADZI GIPSOWYCH Z GIPSU TWARDEGO.
1.2.

Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3.

Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie tynków
zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.
B. 12.01.04 Tynki gipsowe cienkowarstwowe wewnętrzne – gładzie gipsowe z gipsu twardego.
1.4.

Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej S ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inżyniera.
MATERIAŁY.
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i mul.
GŁADŹ GIPSOWA TWARDA.
3.0. SPRZĘT.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4.0. TRANSPORT.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5.0 WYKONANIE ROBÓT.
5.1.

Ogólne zasady wykonywania tynków.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice

drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze
nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych
temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych
temperatur". Zaleca
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świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą.
5.2.Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin pizy zewnętrznych licach
m głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10%
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża
.należy zwilżyć wodą.
5.3.

Wykonywania tynków

5.3.2 Gładź
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do ściany. Należy stosować zaprawy
gipsowe gotowe z atestami.
KONTROLA JAKOŚCŁ
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
*

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

6.2.

Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję
w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7.0. OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
ODBIÓR ROBÓT.
Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po
dłuższym czasie od jego wykonania,, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2.

Odbiór tynków.

8.2.1.

Ukształtowanie

powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z
dokumentacją techniczną.
8.2.2,

Dopuszczalne odchylenia

powierzchni tynku kat. Ul od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczby
nie większej niż 3 na cale] długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
pionowego - nie większe niż. 2 min na l m i ogółem nie więcej niż 4-mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3 Kiedy dopuszczane są następujące wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża,
pilśni itp., trwałe ślady zacieków na po wierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.
8.3.

Odbiór suchych tynków

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii
prostej ni powinny być większe niż 1 mm/1 m.
8.4.

Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne

Wg punktu 5.4
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
B. 12.01.01 Tynki wewnętrzne, B. 12.01.04 Tynki mineralne cienkowarstwowe
2

Płaci się za ustaloną ilość m powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
reperacje tynków po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. B.12.01.02 Okładziny ścienne wewnętrzne.
2

Płaci się za ustaloną ilość m powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
2

przygotowanie podłoża, B. 12.01.03 Suche tynki Płaci się za l m okładziny wg ceny jednostkowej, która
obejmuje
dostarczenie materiałów i sprzętu,
przygotowanie podłoża,
mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
uporządkowanie miejsca pracy.
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.
[1JPN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

[2]PN~70/B-1010Q

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe . Wymagania i badania przy odbiorze.

[3JPN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Pobierani próbek.

[4]PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
[5JPN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
[6]PN-B-79406;97,PN-B-79405;99

Płyty kartonowo-gipsowe

[7JPN-72/B-101 22

Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

[8JPN-93/B-02S62

Odporność ogniowa.

[9JPN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

