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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 04 – PODŁOŻA, POSADZKI

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej (ST) są  wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru  robót dla zadania p.n.: 

REMONT KUCHNI ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH

1.2 Zakres stosowania SST.
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 SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
odtworzenie  posadzek  występujących  w  obiekcie  objętym  kontraktem.  
W zakres tych robót wchodzą:

 wykonanie posadzek z płytek ceramicznych,

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,
SSTWiOR, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2. Materiały.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materia-
ły do wykonania podkładów oraz posadzek wyszczególnionych w p. 1.3. Podstawowymi materiała-
mi dla niniejszej specyfikacji są:

2.1. Woda. 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaga-
niom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań labo-
ratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne.
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 „Zaprawy bu-
dowlane zwykłe".

2.3. Wylewki samopoziomujące. 
Wylewki  samopoziomujące  cienkowarstwowe  cementowe  w  postaci  gotowych  mieszanek  su-
chych. Typ wylewki dopasować do wymaganej grubości wylewki (do 2 mm – 20mm). Przyjęto śred-
nią grubość dla zakresu remontu - 10 mm. 
Zgodna z PN – EN 13813:2003
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2.6 Posadzki z płytek ceramicznych
- płytki gres gat. I 
- barwione w masie
- nasiąkliwość < 0,5%,
- wytrzymałość na zginanie min. 35MPa 
- odporność na ścieranie wgłębne max. 175mm3

- skuteczność antypoślizgowa R9 – pomieszczenia suche
- odporność na plamienie klasa 5,
- twardość w skali Mohsa 8,
- atestowane

2.7  Zaprawy klejowe do płytek
Zaprawa klejowa do płytek  - gotowa, przeznaczona do płytek układanych wewnątrz budynku na
podłożu izolowanym folią w płynie.

2.8 Zaprawa do fugowania
Zaprawa do fugowania gotowa w postaci wodorozcieńczalnej mieszanki cementów i żywic. Fugi  
w kolorze wg Projektu wystroju wnętrz.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

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.

5. Wykonanie robót
5.1 Wykonanie warstwy z masy samopoziomującej
Podłoże musi być mocne, szorstkie i suche oraz wolne od substancji zmniejszających przyczepność
podłoża:
- jastrychy cementowe (wiek powyżej 28 dni, wilgotność <=4%),
- beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność <=4%)
Gotową porcję zaprawy należy wylać w ciągu 20 minut na podłoże i rozprowadzić długą stalową
pacą lub listwą zgarniającą. Powierzchnię należy przeciągnąć wałkiem kolczastym w celu uwolnie-
nia pęcherzyków powietrza. Wylaną zaprawę należy chronić przed zbyt szybkim przesychaniem.
Mieszać w proporcjach podanych przez producenta, mieszanie z większą ilością wody może powo-
dować spadek wytrzymałości zaprawy i jej rozwarstwienie.

5.2. Układanie posadzek z płytek ceramicznych
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie nie-
zbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni
oraz rozplanować sposób układania płytek.
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Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płasz-
czyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szero-
kość większą niż połowa płytki.

Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek rozpo-
czyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Za-
prawę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa klejąca powinna być nałożona równomiernie i
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Zaleca się
stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:

– 150 x 150 mm – 6 mm
– 200 x 200 mm – 6 mm
– 250 x 250 mm – 8 mm
– 300 x 300 mm – 10 mm
– 400 x 400 mm – 12 mm.

Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.

Grubość warstwy zaprawy klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika.

Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do są-
siednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej
kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się
dobijać młotkiem gumowym. Klej musi całkowicie wypełniać przestrzeń pod płytką.

Uwaga: W przypadku płytek układanych na zewnątrz wymagane jest aby warstwa zaprawy kle-
jącej  znajdowała się pod całą powierzchnią płytki.  Można to osiągnąć nakładając dodatkowo
cienką warstwę kleju  na  spodnią  powierzchnie  przyklejanych płytek  (układanie  tzw.  metodą
kombinowaną).

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:

– od 100 do 200 mm – około 3 mm

– od 200 do 600 mm – około 4 mm

– powyżej 600 mm – około 5-20 mm.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar,
można też usunąć wkładki dystansowe.

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.

4



Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek iden-
tycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek.

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mo-
krym pędzlem.

Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę do spoinowania  (zaprawę fugową)  po po-
wierzchni  wykładziny pacą gumową.  Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między
płytkami  ruchami  prostopadle  i  ukośnie  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się
z powierzchni płytek wilgotną gąbką.

Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt
spoiny.

Płaskie  spoiny  uzyskuje  się  poprzez  przetarcie  zaprawy  pacą  z  naklejoną  gładką  gąbką.  Jeżeli
w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpie-
niem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni pły-
tek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Kolor płytek posadzkowych do uzgodnienia z Inwestorem.

Temperatura podczas wykonywania robót co najmniej 5.0 st.C.

6. Kontrola jakości robót
6.1 Kontrola jakości robót – podkłady pod posadzki
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek z płytek ceramicznych bada-
niom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały posadzkowe, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom
określonym w dokumentacji projektowej.

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania
robót wykładzinowych.

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, wy-
stępowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrową łatę,

-  sprawdzenie  spadków  podkładu  za  pomocą  2-metrowej  łaty
i poziomicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm, dopuszczalne
nierówności posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 1mm na długości łaty
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(dla podłoży pod płytki ceramiczne), spadki nie większe niż 2mm/m na długości łaty i 5mm dla całej
długości posadzki,

-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych
i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi,

6.2 Kontrola jakości robót – posadzki z płytek ceramicznych
Badania okładzin i posadzek z płytek ceramicznych powinny być przeprowadzane w sposób umożli-
wiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oglę-
dziny i pomiary) 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów
zgodności przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 
− przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku.
− odchylenia krawędzi od kierunku poziomego, przy użyciu łaty o długości 2 m (nie powinno prze-
kraczać 1 mm na dł. łaty 2 m), 
− odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno większe niż 1 mm na ca-
łej dł. łaty), 
− prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm. – nie
więcej niż 1mm/m,
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości okre-
ślonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Część ogólna. Podstawą dokonywania obmiarów, okre-
ślającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumen-
tacji przetargowej przedmiar robót.

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.

Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek dokonuje się odbioru robót ulegających za-
kryciu, którego elementem są podłoża, odbioru częściowego w trakcie wykonywania robót, oraz
odbioru końcowego.

Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i powinien obejmo-
wać badania określone w pkt. 6.1.

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania dotyczące wykonania podłoży i posadzek wymie-
nione w pkt. 6.2 – 6.4 niniejszego opracowania.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty posadzkarskie za wy-
konane prawidłowo.
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9. Podstawa płatności
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-1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.

PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku

PN-B-06250 Beton zwykły

PN-63/B-10145  Posadzki  z  płytek  kamionkowych,  klinkierowych,  lastrykowych.  Wymagania
i badania przy odbiorze

PN-EN 159:1994 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E.10% Gru-
pa B III

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
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