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SST-1.3 Roboty malarskie i tynkarskie wewnętrzne 
Kod  CPV 45442100-8- Roboty malarskie                                                                                                              
Kod CPV 454 10000-4 - Roboty tynkarskie   

1.3.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót tynkarskich i malarskich. 
 
1.3.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana  jako dokument przetargowy, 
kontraktowy i  pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót dla zadania pn.”Remont budynku 
komunalnego  w Białej, ul. 1Maja 44.” 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  
 
1.3.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

 Przygotowanie podłoża na  ścianach wewnętrznych, 
 Wykonanie podkładu odsalającego ścian wewnętrznych (parter), 
 Wykonanie tynku wewnętrznego –renowacyjnego, 
 Impregnacja powierzchni tynków pod nowe powłoki malarskie, 
 Malowanie ścian korytarzy i klatki schodowej parteru, piętra i strychu wraz ze schodami i 

balustradą. 
 
1.3.4. MATERIAŁY 

Środek do usuwania starych powłok malarskich ulegający rozkładowi biologicznemu nie 
stwarzający zagrożenia dla środowiska. Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowane 
na placu budowy, gotowe suche mieszanki tynkarskie, mineralne tynki wewnętrzne renowacyjne, 
renowacyjne farby wewnętrzne  dające powłokę otwartą na dyfuzję pary wodnej, farba akrylowa, 
farba lateksowa np. Śnieżka  do malowania lamperii (odporna na szorowanie i wielokrotne 
zmywanie, łatwe usuwanie plam i zabrudzeń, doskonała do krycia, zapewnia oddychanie ścian, 
charakteryzuje się niską zawartością LZO (Lotne związki organiczne), jest bezpieczna dla zdrowia, 
mydło szare do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości w postaci roztworu 
wodnego 3-5%, piasek od 0,5mm do 2mm,wapno hydratyzowane (należy moczyć 36 godzin przed 
użyciem), woda (pitna). 
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1.3.5. SPRZĘT 

 Pomosty robocze, drabiny, rusztowania,  mieszadła do  farb, pojemniki, wiadra, pędzle,  
wałki malarskie, szpachelki. 

 Sprzęt stosowany do robót malarskich powinien być kompletny, sprawny i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz będzie przyjazny dla środowiska. 
 
1.3.6. TRANSPORT 

Samochód dostawczy, na placu budowy transport ręczny. Przy przewozie środkami 
transportowymi należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.  
 
1.3.7. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być  zakończone wszystkie roboty 
przygotowawcze (zabezpieczenia okien i drzwi) oraz murarskie jeżeli takie wystąpiły tj. 
zamurowane przebicia i bruzdy oraz osadzone ościeżnice okienne. Wykonać badanie stanów 
tynków i zakwalifikować tynki odspojone, rozluźnione i  spękane oraz zawilgocone do usunięcia i 
wymiany.  
Zakres ilościowy tynków do usunięcia musi być  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i 
potwierdzony wpisem do księgi obmiaru.  

Przygotowanie podłoża murowego polega na pozostawieniu nie zapełnionych zaprawą 
spoin na głębokość 5-10mm od lica muru, w przypadku ich zapełnienia należy oczyścić spoiny i 
usunąć luźne, nie związane cząstki. Przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu ,usunąć plamy 
np. substancji tłustych(np. myć 10% roztworem  szarego mydła) a nadmiernie suchą 
powierzchnię  zwilżyć wodą. 

Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi tynków. Rodzaj 
obrzutki uzależniony jest od podłoża i uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Narzut powinien być 
wyrównany i zatarty jednolicie na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na 
obrzutkę. Obrzutkę na podłożach ceramicznych należy wykonać z zaprawy wapienno-cementowej 
grubości 3-4 mm. Narzut wierzchni należy nanosić po związaniu obrzutki, lecz przed jej 
stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę wierzchnią narzutu dociskać pacą 
przesuwaną stale w jednym kierunku. Na zakończenie pracy tynkarskiej zacierać narzut packą 
drewnianą lub filcową. 

Na warstwę wierzchnią (gładź) stosować zaprawę wapienną. W celu wyrównania różnic 
naprężeń wewnętrznych i zamknięcia istniejących rys całość tynków należy wyszpachlować  
zaprawą szpachlową zbrojoną mikrowłóknami  np. Ispo Klasyk. Ispo Klasyk  przygotować w 
proporcji 4:1. (proszek :woda). Zużycie  od 2 do 6,5 kg/m2 . Zaprawę należy nakładać pacą  
styropianową  jedną warstwą o grubości 2-5mm, ściśle z instrukcją stosowania producenta. 
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Aby wykonać dobrą zaprawę wapienną należy dobrać odpowiednią granulację piasku. Granulacja 
piasku odgrywa dużą rolę w wielkości tworzących się kapilar. Największe są w warstwie tuż przy 
murze -obrzutce (optymalne uziarnienie piasku powinno mieścić się 2-1 mm), w narzucie 
(optymalne uziarnienie piasku powinno mieścić się 1do 0,5 mm) a najmniejsze w warstwie 
zewnętrznej -gładzi (optymalne uziarnienie piasku poniżej 0,5mm). 
W tynkach wielowarstwowych wykorzystuje się zjawisko podciągania kapilarnego cieczy. Dzięki 
podciąganiu kapilarnemu tynki wielowarstwowe są naturalną pompą ssącą odciągającą z murów 
wilgoć. Ale nie tylko. Dodatkowo, pierwsza warstwa (a częściowo również druga) stanowi 
magazyn soli, jakie transportowane są z wodą. Pierwsza warstwa, bardziej porowata niż 
pozostałe, jest doskonałym miejscem do magazynowania soli bez uszkodzenia tynku. Kolejne 
warstwy są bardziej elastyczne (rośnie ilość wapna), a przez to są one zdolne do kompensowania 
naprężeń pojawiających się przy rozroście kryształów soli.  
Decydując się na tynki wielowarstwowe wykonywane z suchych mieszanek, należy 
upewnić się u producenta, czy oferowane przez niego produkty przewidziane są do 
stosowania w układach wielowarstwowych. Zwykle są one pomyślane jako produkty 
jednowarstwowe, więc stosowanie ich w układach wielowarstwowych niesie ze sobą 
ryzyko złego dobrania granulacji oraz paro-przepuszczalności poszczególnych warstw, a w 
konsekwencji pojawieniem się stref kondensacji. 

a. Przygotowanie podłoży pod malowanie 
Przed przystąpieniem do malowania ściany piętra i poddasza powinny być oczyszczone, z  

kurzu, luźnych cząstek ,ewentualnych zabrudzeń oraz należy uzupełnić ubytki tynków.  
Ściany  korytarza parteru malować  po wykonaniu tynku renowacyjnego. 
Malowanie  wewnętrzne ścian korytarza parteru farbą renowacyjną wewnętrzną systemu np. 
Remmers –wg uzgodnionej kolorystyki.  
Malowanie wewnętrzne ścian  klatki schodowej parteru, piętra i poddasza oraz  korytarza piętra i 
poddasza farbą akrylową –wg uzgodnionej kolorystyki. 

b. Ogólne zasady malowania   
Gruntowanie podłoża. Do gruntowania przystąpić dopiero po wyschnięciu tynków , miejsc 

naprawianych i oczyszczeniu powierzchni z kurzu oraz  pyłu. Powierzchnie tynków zagruntować 
preparatem do gruntowania powierzchniowego poprzez minimum dwukrotne malowanie o  ile 
świadectwo dopuszczenia wybranego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej.                                                                                      
Do robót malarskich przystąpić dopiero po wyschnięciu gruntu. Ściany powyżej lamperii malować 
farbami emulsyjnymi  akrylowymi np.”Snieżką akryl”  .Charakteryzują się doskonałym kryciem, 
wysoką wydajnością i trwałością koloru. Dają matowe i w pełni pozwalające "oddychać ścianom" 
powłoki odporne na szorowanie i zmywanie wodą z dodatkiem detergentów. Farbę  można 
barwić na dowolny kolor z palety NCS .Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturach nie 
niższych niż 5 stopni. W czasie wykonywania robót malarskich należy dokonywać kontroli między 
fazowych. Czas schnięcia powłoki w temp. 200C przy wilgotności względnej powietrza 55±5% 
.Powłoki wykonane z farb akrylowych  powinny być nie zmywalne przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. Powłoki z farb powinny 
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mieć barwę jednolitą zgodnie z wzorcem. Należy dobrać kolor farby wg wzornika kolorów 
wybranego producenta farby i uzyskać akceptacje wyboru koloru prze Inspektora Nadzoru. 
Opakowania farb w pojemnikach 1l,3l,5l,i 10l. Zużycie do 12m2/l   

Malowanie wewnętrzne  lamperii ścian klatki schodowej parteru, piętra i poddasza oraz  
korytarza parteru, piętra i poddasza farbą emulsyjną lateksową np. Śnieżką –wg uzgodnionej 
kolorystyki. Przed przystąpieniem do malowania  należy lamperię (na piętrze i poddaszu) umyć 
z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia,  uzupełnić tynki (korytarz parteru), 
zagruntować farbą emulsyjna podkładową ŚNIEŻKA GRUNT farbę przed malowaniem dokładnie 
wymieszać ,na zagruntowane podłoże nakładać farbę nierozcieńczoną malować wewnątrz 
pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża powyżej +10°C nakładać pędzlem lub wałkiem 
1-2 warstwy (nie gruntowane 2) farby-warstwę drugą po wyschnięciu poprzedniej tj. po około 2-
4h.Nnarzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w wodzie. W czasie prac malarskich i po ich 
zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Wykończenie matowe.  

Zużycie: 
 14m2/l przy jednokrotnym malowaniu.  
 

Przed przystąpieniem do prac  tynkarskich i malarskich należy teren oznakować oraz 
zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi 
zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

Każdego dnia po zakończeniu robót obiekt doprowadzić do porządku, aby mieszkańcy nie 
odczuli dyskomfortu z powodu prowadzonego remontu. Rusztowania i pomosty dla robót 
malarskich wykonawca musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 
1.3.8. KONTROLA JAKOŚCI  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. w ST – 00 “Warunki Ogólne” pkt 1.0.8  
Poszczególne etapy wykonania prac tynkarskich i malarskich powinny być odebrane i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie 
odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. w ST – 00 “Warunki Ogólne” pkt 1.1.7.  
Poszczególne etapy wykonania prac tynkarskich i malarskich powinny być odebrane i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie 
odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 
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Kontrola robót tynkarskich powinna obejmować  
 kontrolę ukształtowania powierzchni        
 kontrolę jakości zapraw                
 kontrolę jakości wykonanych robót tynkarskich 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać atesty oraz być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, potwierdzeniu w 
przypadku materiałów konfekcjonowanych, zgodności atestu i świadectw zgodności z przyjętą 
technologią i przepisami  oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy 
 

Powierzchnie tynkowane 
Aby ocenić wady materiału, odpryski, łuszczenie czy też właściwości powierzchni 

wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania, lub zwilżania. 
Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 
Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. 
Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. Próba zwilżania 
polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 
 

a. Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 
Wykwity (naloty, "włoski"- sól krystalizująca na powierzchni) naruszające przyczepność tynku 

do podłoża muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy 
szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy 
ustalić dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować 
skuteczną metodę oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chłonące wodę podłoża ceramiczne mogą 
przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości muru musi 
nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania. 
 

b. Sprawdzanie wilgotności szczątkowej. 
W celu dokładnego ustalenia wilgotności podłoża należy sprawdzić je za pomocą urządzenia 

pomiarowego ew. przez próbę suszenia. Próbka do suszenia musi być pobrana z min. głębokości 2 
cm przy pomocy wiertła w kształcie korony o min. średnicy 25mm wiertarką wolnoobrotową. Ma 
to na celu zredukowanie wpływu rozgrzanego wiertła na próbkę. 
 

c. Tynki trójwarstwowe  
składają się z obrzutki, narzutu i dodatkowej warstwy gładzi. Zależnie od sposobu zacierania 
gładzi (np. z zaprawy przecieranej przez sito o drobnych oczkach, zacieranie packą pokrytą filcem, 
zacieranie stalową packą z jednoczesnym podsypywaniem cementu zmieszanego z drobnym 
piaskiem) uzyskuje się powierzchnie o różnym wyglądzie i różnym stopniu wyrównania 
(odchylenie od płaszczyzny 2-3 mm). Względy techniczne wymagają, aby tynk był słabszy od 
podłoża. W przypadku tynków wielowarstwowych należy ponadto przestrzegać zasady, aby 
marka zaprawy przewidzianej na następną warstwę tynku nie była wyższa od marki zaprawy 
warstwy poprzedniej Optymalne uziarnienie piasku w poszczególnych warstwach tynku, zaleca 
się: 

 pierwsza warstwa (obrzutka): 2 do 1 mm 
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 druga warstwa (narzut): 1 do 0,5 mm 
 trzecia warstwa (gładź): poniżej 0,5 mm 

 
d. Receptury zapraw tynkarskich  

Jednak najlepsze urabialności wykazują zaprawy z dodatkiem ciasta wapiennego. Dlatego też 
zaleca się moczyć ok.36 godz. wapno hydratyzowane przed rozpoczęciem produkcji masy 
tynkarskiej. 
 

e. Sposób postępowania: 
1. Pojemnik powinien być szczelny, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia spoiwa wapiennego 
2. Nalać wody do pojemnika. Następnie powoli wsypać wapno hydratyzowane. Zachować 

proporcję ok. 60 - 70 litrów wody na 100 kg wapna hydratyzowanego    
3. Zawartość pojemnika wymieszać gracą do otrzymania jogurtowej konsystencji.    
4. Przykryć szczelnie grubą folią pojemnik i pozostawić na ok. 36 godzin Moczenie wapna 

oraz inne roboty tynkarskie należy wykonywać w temperaturze wyższej od +5 stopni 
Celsjusza. Tynki najlepiej wykonywać w temperaturach powietrza od +15 do +20°C. 
Najodpowiedniejszym czasem do wykonywania tynków zewnętrznych jest niezbyt 
słoneczna wczesna wiosna lub jesień. Tynki należy chronić przed raptownym 
wysychaniem, np. poprzez systematyczne skrapianie wodą 1 do 2 tygodni po ich 
wykonaniu. 

f. Roboty tynkarskie prowadzi się w następującej kolejności: 
Zaleca się, aby wytrzymałość tynku na ściskanie wynosiła co najmniej 2,0 MPa, Przed 
przystąpieniem do tynkowania powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe 
(za wyjątkiem tzw. ościeżnic regulowanych) i okienne, klamry, uchwyty itp. Wszystkie elementy 
zewnętrzne osadzone w ścianach i przechodzące przez wyprawę powinny być skutecznie 
zabezpieczone przed korozją, aby nie następowało brudzenie tynków rdzawymi zaciekami.  
Tynki należy wykonywać w temperaturze wyższej niż +5°C (pod warunkiem, że w ciągu doby 
temperatura nie spadnie poniżej 0°C). Roboty w niższych temperaturach można wykonywać 
jedynie przy zastosowaniu środków zabezpieczających.  
Jednym z podstawowych czynników wpływających na jakość wykonanych tynków jest należyte 
przygotowanie podłoża, które zapewni jak najlepszą przyczepność zaprawy. Podłoże musi 
spełniać warunki odpowiedniej czystości, chłonności, wilgotności, równości, odkształcalności i 
temperatury. 
 

g. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni 
 sprawdzenie wsiąkliwości 
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
 sprawdzenie czystości 
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Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.  
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna wystąpić nie wcześniej niż po 3 sekundach. 
 

h. Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach 
 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach 

Badania powinny obejmować: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i jakości wykonanych wymalowań 
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
 sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, elastyczności i twardości oraz 

przyczepności zgodnie z normami. 
 sprawdzenie czystości po zakończeniu robót 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań da wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.3.9. JEDNOSTKA OBMIARU 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. w ST – 00 “Warunki Ogólne”.  
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa związaną z pracami  tynkarskimi i malarskimi jest m2 powierzchni  
tynkowanej i malowanej wraz z pracami pomocniczymi. Ilość robót określa się na podstawie 
obmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzanych w 
naturze. 
 
1.3.10. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano  w części pt. w ST – 00 “Warunki Ogólne”.  
Poszczególne etapy robót elewacyjnych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
dokumentacji powykonawczej po zgłoszeniu ich  przez Wykonawcę robót. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez 
Inspektora Nadzoru. Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z zasadami 
podanymi w części pt. w ST – 00 “Warunki Ogólne” punkcie 1.0.10 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. 
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Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty 
do zgodności z normą i dokumentacją projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 

a. Odbiór prac tynkarskich 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy odebrać przygotowane podłoża.                 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości łaty kontrolnej;                                        
Nie dopuszcza się żadnych wyprysków i spęczeń na powierzchni tynków ani trwałych śladów 
zacieków.  Nie dopuszcza się pęknięć  powierzchni tynków.                                                                               
Nie dopuszcza się wykwitów w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających z podłoża.                                                                                                                              
Nie dopuszcza się odstawania, odparzeń i pęcherzy powstałych na skutek niedostatecznej 
przyczepności tynków do podłoża,                                                                                                                            
Poszczególne etapy robót tynkarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru, odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu ich do odbioru przez 
Wykonawcę robót. 
 

b. Odbiór podłoża   
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich należy odebrać przygotowanie podłoża. 
Materiały zastosowane do przygotowania podłoża powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach  lub w świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.                      
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawiane przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką.              
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w punktach 1.3.7. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 
oczyścić . 
 

c. Odbiór robót malarskich 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegających na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby ,jednolitego natężenia farby i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i poszczególnych skupisk grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp.,  stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania . 

 Sprawdzenie odporności powłoki na wcieranie polegający na lekkim kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni bawełnianą lub wełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie 
 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem  powłoki od podłoża. 
 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywania wodą polegające na zwilżeniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
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Poszczególne etapy robót malarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu ich do odbioru przez Wykonawcę 
robót. 
 
1.3.11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.1.0.11  
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania robót wpisanych do 
dziennika budowy i książki obmiaru według ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę  
i przyjętych przez Zamawiającego.  
 
1.3.12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-69/B-10285 Roboty malarskie  budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwonnych 

 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi 

 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz  
 Wymagania techniczne określone przez producenta materiałów i technologii wybranego 

systemu renowacji murów. 
 PN-70/B-10100-Roboty tynkowe. tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Zmiany1B1  11-12/72 poz.139         
 PN-85/B-04500 zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
 PN-65/B-14503-Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 
 PN-70/B-10100-Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-65/B-10101-Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-76/6734-02-Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych.  
 Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 
151 poz. 1256 z 2002 r.),                                                                           

 Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)                                                    

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
 Roboty ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)     
 Instrukcje techniczne producenta  zastosowanych materiałów.        
 Przepisy BHP przy robotach dotyczących wykonywania tynków wewnętrznych 

UWAGA!!! 
WSZELKIE ROBOTY NIE UJĘTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ 
W OPARCIU O AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY.  


