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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B -  02 – TYNKI, OKŁADZINY ŚCIENNE, ŚCIANKI G-K,
SUFITY PODWIESZONE

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru  robót j.w. dla zadania p.n.: 

REMONT KUCHNI ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je sto-
sować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót tynkarskich objętych re-
alizacją zadania jak w p. 1.1. t j.
- wykonanie (uzupełnienie) tynków cem. – wap. wewnętrznych,
- wykonanie okładzin ściennych z płytek,

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami
i wytycznymi. Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:

1.4.1. Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie  
z ustaleniami w dokumentacji kosztorysowej.
Pozostałe określenia użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi nomami i określeniami po-
danymi w ST B – 00 Część ogólna.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.6. Tynki zwykłe i okładziny.
- ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę  wy-

konania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100
podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-73/B-10100.

2. Materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są:

2.1. Woda
Do przygotowania zaprawy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250

 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Można stosować wodę pitną wodocią-
gową
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2.2. Piasek
Piasek  nie  powinien  zawierać  domieszek  organicznych  i  mieć  frakcje  różnych  wymiarów,
a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty bez domieszek orga-
nicznych 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0mm.

2.2.1. do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1,  do warstw
wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2.

2.2.2. do  gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić  całkowicie  przez  sito
o prześwicie 0,5 mm.

2.3. Wapno - PN-86/B-30020 do zapraw stosować wapno suchogaszone.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne.

Do zapraw murarskich stosować: piasek rzeczny lub kopany, cement portlandzki 25 z dodatkami,
wapno suchogaszone. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie w zależności od
wymaganej marki zaprawy, zgodnie z normą PN-90/B-14501. Przygotowanie zapraw winno odby-
wać się mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości,  aby mogła być wbudowana
możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj w okresie około 3 godzin.

2.5 Płytki ścienne

Dokładny wymiar i kolor płytek należy ustalić z Zamawiającym

Parametry techniczne:
- prasowane na sucho - B III GL - ścienne szkliwione – (glazed) E>10%
- nasiąkliwość 10 – 24%,
- gatunek I,
- wytrzymałość nie mniej niż 10,0 MPa.
- zakres wymiarów (od 25 - 50 do 30 - 90 )

Nie należy używać listew z PCW do wykończenia krawędzi płytek.
W narożach należy krawędzie płytek fazować pod kątem 45st.

3. Sprzęt.
Stosować sprzęt dostosowany do rodzaju robot.
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP

4. Transport
4.1. Transport  materiałów może odbywać się  dowolnymi środkami  transportu,  ze  zwróceniem
szczególnej uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami.

4.1.1. Transport  cementu  i  wapna  suchogaszonego  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  normą
BN-8/6731-08. Cement i  wapno workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu,
odpowiednio zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Tynki cementowo - wapienne kat. III
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-  Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone  wszystkie
roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i  skurczów murów tj po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego (jeżeli to jest możliwe). Tynki należy wyko-
nywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem że w ciągu doby nie nastąpi spadek
temperatury poniżej 0°C.
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych
W  okresie  wysokich  temperatur  świeżo  wykonane  tynki  powinny  być  w  czasie  wiązania  
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
-  W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  wypełniać  zaprawą  spoin  przy  licach
zewnętrznych na głębokość 5-10 mm.
Bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  uzupełnienia  tynków,  podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usu-
nąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmier-
nie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanego na powierzchni tynków z roztworów soli przenika-

jących z podłoża.
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecz-

nej przyczepności tynku do podłoża.

5.2 Wykonanie okładzin z płytek
5.2.1 Podłoża pod okładzinę
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych 
i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabry-
kowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifo-
wać, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

5.2.2 Wykonanie okładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót  okładzinowych należy przygotować wszystkie  nie-
zbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni
oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich
wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycz-
nie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie staranne-
go rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z
różnego rodzaju i wielkości płytek. Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta,
gładka łatę drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje
się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instruk-
cja producenta) kompozycje klejące, których wybór zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wyma-
gań stawianych okładzinie. Kompozycje klejące nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a na-
stępnie przeczesuje się powierzchnie zębata krawędzią ustawioną pod katem około 50°. Klej powi-
nien być rozłożony równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. Wielość zębów pacy zale-
ży od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają,
że kompozycja nie wypływa z pod płytek  i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Powierzch-
nia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykona-
nie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od ro-
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dzaju i równości podłoża oraz rodzaju  i wielkości płytek wynosi około 4-6mm. Układanie płytek
rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć
się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należ zacząć od przyklejenia
drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na
ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaga-
nej wielkości  spoiny.  Dzięki  dużej przyczepności  świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki
uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej.
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. Narożniki wypukłe wykoń-
czyć poprzez ich szlifowanie pod kątem 45st.  Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się
wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także moco-
wać listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyj-
nych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnia licowa naklejane na papier przez co możli-
we jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się
do  ściany  deszczułka  do  uzyskania  wymaganej  powierzchni  lica.  W  przypadku  okładania  po-
wierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związa-
niu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania można
przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być okre-
ślony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie pły-
tek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym pędzlem. Spoinowanie wy-
konuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni okładziny
pocą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prosto-
padle  i  ukośnie  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  
z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zapra-
wy paca  z  naklejona  gładka  gąbka.  Jeżeli  w pomieszczeniach występuje  wysoka  temperatura  
i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil-
żenie ich wilgotna gąbka. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment
spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych
o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki
zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnujący-
mi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się
okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B - 00 pkt 6.

6.1. Tynki   - badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone wg normy PN-70/B-10100 
i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań:

 prawidłowość przygotowanego podłoża, 
 przyczepność tynków do podłoża,
 grubość tynku,
 wygląd zewnętrzny tynków.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej
nie mogą być większe niż 1 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej łaty  
o długości 2m.
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Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 1,5 mm na 1
mb nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu. Odchylenia od kierunku poziomego nie mogą być więk-
sze niż 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm na całej powierzchni między przegrodami
pionowymi.

6.2. zaprawy
W  przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  markę
i konsystencję w sposób podany w odpowiedniej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy.

6.3 Kontrola jakości podłoża pod płytki ceramiczne
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:
powierzchnia czysta, niepylaka, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malar-
skich, odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mie-
rzone łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 2mm przy liczbie odchyłek nie większej
niż 3 na długości łaty,  odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż
może być większe niż 1,5 mm na 1 m i  4 mm na wysokości kondygn., odchylenie powierzchni od
kierunku poziomego nie może być większe niż 1,5 mm na 1 m i nie większe niż 4mm na całej szero-
kości pomieszczenia.

6.4 Kontrola jakości okładzin z płytek ceramicznych
Cała powierzchnia okładziny powinna mięć jednakowa barwę zgodna z wzorcem (nie dotyczy okła-
dzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), cała powierzchnia pod płytkami powinna być
wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powin-
ny  wydawać  głuchego  odgłosu,  grubość  warstwy  klejącej  powinna  być  zgodna  
z dokumentacja lub instrukcja producenta, dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku pozio-
mego i  pionowego nie  powinno przekraczać 1 mm na długości  2  m,  spoiny na całej  długości  
i szerokości powinny być wypełnione masa do spoinowania   dopuszczalne odchylenie spoin od linii
prostej nie powinno wynosić więcej niż 1 mm na długości 1 m i 2 mm na długości całej okładziny,

6.7. pozostałe zasady wg p.6. ST część ogólna

7.     Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacji pro-
jektową i  SST,  w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  Ogólne zasady obmiaru robót  podano
w ST B - 00.

8. Odbiór robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzo-
ru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozy-
tywne wyniki.

8.1.Tynki zwykłe
8.1.1.  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i  wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w niniejszej specyfikacji dały pozy-
tywne wyniki.

8.1.4. Niedopuszczalne są wykwity i zacieki na powierzchni, odstawanie i odparzenia.
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8.1 Okładziny ścienne
Roboty  wykładzinowe  i  okładzinowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  
i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe
pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okładzina nie
powinna być przyjęta. 

9. Podstawa płatności (rozliczenia robót).
Podstawą płatności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specy-
fikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) po-
dana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy związane.
PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-88/B-32250- Materiały budowlane. Woda do betonów zapraw
PN-B-19701:1997 - Cementy powszechnego użytku
PN-EN-1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.
PN EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszech-
nego użytku
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami
PN-70/B-10103 - Roboty tynkowe Tynki zwykłe Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-3002D - Wapno
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane zwykłe.
Aprobaty techniczne: AT-15-4499/2001
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości po-
wierzchni. P
N-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły ła-
miącej.
 PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metoda
pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie
płytek nieszkliwionych.
 PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzch-
ni płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i  płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włosko-
wate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 
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PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cemento-
wych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej
zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ściera-
nie. 
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zgina-
nie i sciskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.
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