
 

 
 

 Głogówek – 14 marzec 2015 

 
 

ROBOTY ELEWACYJNE 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

OBIEKT:                         Remont budynku komunalnego  
 

LOKALIZACJA:             Biała, ul.1Maja 44 

                      działka nr 1082, k.m.18, obręb Biała,  

INWESTOR:                   Gmina Biała 

             ul. Rynek 10, 48-210 Biała 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

OPRACOWANIE :          mgr Henryka Tabor 
        nr upr. bud. 38/93/Op i 71/93/Op 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Głogówek – 14 marzec 2015 

 
SPIS TREŚCI: 
 

ROBOTY ELEWACYJNE ............................................................................................................................................................. 1 
SST-1.6 ROBOTY ELEWACYJNE ........................................................................................................................................... 3 
1.6.1 PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ..................................................................... 3 

1.6.2 ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ............................................... 3 
1.6.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ ....................................... 3 
1.6.4. MATERIAŁY  ...................................................................................................................................................................... 3 
1.6.5. SPRZĘT................................................................................................................................................................................. 5 
1.6.6. TRANSPORT ...................................................................................................................................................................... 5 
1.6.7. WYKONYWANIE ROBÓT ............................................................................................................................................. 6 
1.6.8. KONTROLA JAKOŚCI.. ................................................................................................................................................ 11 
1.6.9. JEDNOSTKA OBMIARU .............................................................................................................................................. 11 
1.6.10. ODBIÓR ROBÓT ......................................................................................................................................................... 12 
1.6.11. PODSTAWA PŁATNOŚCI ......................................................................................................................................  .14 
1.6.12. PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................................................ ………..14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Głogówek – 14 marzec 2015 

SST-1.6 Roboty elewacyjne 
Kod  CPV 45443000-4 - Roboty elewacyjne 
Kod CPV 45452000-0 –Elewacje i prace konserwatorskie 
1.6.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót elewacyjnych i renowacyjnych . 
 
1.6.2. 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.  
 
1.6.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

 Przygotowanie podłoża na  ścianach zewnętrznych, 
 Wykonanie podkładu odsalającego ścian zewnętrznych ( parter), 
 Wykonanie tynku zewnętrznego –renowacyjnego do stropu nad  parterem. 
 Wykonanie tynku wapiennego (kat. III) na I piętrze, poddaszu i kominach.  
 Malowanie elewacji 

 
1.6.4. MATERIAŁY 

a) Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.  

b) Piasek (PN-EN 13139:2003) nie powinien zawierać domieszek organicznych, nie mieć 
frakcji różnych wymiarów .Piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm. Piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm. Piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do obrzutki należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty, 
a do gładzi  powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm.  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją 
projektową, opisem technicznym i rysunkami. Skład zaprawy wapiennej stosunek ciasta 
wapiennego do piasku  1:1,5; 1:2; 1:3; 1:4,5  obrzutka, narzut i gładź. Ciasto wapienne rozcieńczyć 
z wodą do gęstości śmietany. Następnie dodać łopatami piasek i dolać wodę. Mieszać należy 
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nieprzerwanie aż do czasu uzyskania jednorodnej masy. Do mieszanki należy dodawać składniki 
w kolejności: woda, piasek, ciasto wapienne.  

CAPATOX – wodny roztwór grzybobójczy;  
SILITOL KONCENTRAT – rozcieńczalnik i środek do gruntowania;  
CT 030 VORSPRITZ – obrzutka sieciowa;  
CT 032 PORENGRUNDPUTZ – tynk magazynujący;  
CT 032 SANIERPUTZ – Tynk renowacyjny hydrofobowy;  
CAPALITH FASADENSPACHTEL P – szpachla:  
siatkę wzmacniającą z włókna szklanego Capatect 650 
 
Tynk podkładowy Caparol 
Renowacyjny tynk podkładowy. Wyrównujący i gromadzący sole tynk podkładowy w systemie 
tynków renowacyjnych Capatect-Sanierputzsystem WTA. Certyfikowany zgodnie z wytycznymi 
WTA. 
 
Zastosowanie 
Gotowy do zarobienia wodą, hydrofobizowany, mineralny tynk podkładowy stosowany jako 
warstwa buforowa dla rozpuszczonych soli, specjalnie opracowany do systemu tynków 
renowacyjnych Capatect-Sanierputzsystem WTA. Tynk podkładowy o dużej objętości porów, 
zapewniający miejsce na sole zawarte w materiale konstrukcyjnym ścian. Używany równocześnie 
jako tynk wyrównujący do egalizacji większych zagłębień i nierówności muru. Stosowany powyżej 
poziomu gruntu i na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych. 
 
Właściwości 

 Spoiwo: cement i białe wapno hydratyzowane.  
 Duża objętość porów.  
 Odporny na mrozy i działanie soli zimowej do posypywania dróg.  
 Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej.  

 
Tynk Caparol 
Lekki, biały, wapienno-cementowy tynk maszynowy. Mineralna zaprawa wapienno-cementowa 
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 
 
Zastosowanie 
Do maszynowego lub ręcznego wykonywania wewnętrznych i zewnętrznych wypraw tynkarskich 
kategorii II i III lub jako lekki tynk podkładowy pod wyprawy szlachetne i tynki dekoracyjne w 
każdego rodzaju pomieszczeniach oraz wykonywania elewacji budynków. Zalecany na nośne 
podłoża ceramiczne, silikatowe, betonowe, keramzytowe, ściany z bloczków z betonów 
komórkowych lub na nośne podłoża starych tynków wapiennych lub cementowo-wapiennych 
klasy reakcji na ogień co najmniej A1. 
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Właściwości 
 Uniwersalne zastosowanie - wewnątrz i na zewnątrz budynków  
 Lekki, z dodatkiem perlitu  
 Hydrofobowy  
 Biały wyglądzie tradycyjnego tynku cementowo-wapiennego.  
 Doskonale paroprzepuszczalny  

 
Farba Caparol 
Farba silikatowo-dyspersyjna(krzemianowa) odporna na działanie warunków atmosferycznych. 
Farby fasadowe systemu Sylitol to gotowe do malowania produkty na bazie krzemianów, w 
których funkcję spoiwa pełni szkło wodne potasowe z dodatkiem stabilizatorów organicznych. 
Pod względem składu farby te spełniają wymagania normy DIN 18363, ust. 2.4.1. 
Farby Sylitol tworzą powłoki odporne na warunki atmosferyczne, są bardzo dobrze dyfuzyjne, 
posiadają dobre właściwości kryjące i wysoki stopień bieli. Ich barwniki są odporne na działanie 
światła. 
Farby Sylitol można stosować do powlekania nie malowanych tynków mineralnych, zwartego, 
pozbawionego wykwitów kamienia naturalnego, muru licowego z cegły piaskowo-wapiennej oraz 
do renowacji starych, nośnych powłok z farb i tynków krzemianowych. 

 Odporna na praktycznie każde warunki atmosferyczne  
 Posiada właściwości sorpcyjne  
 Przepuszczalna dla CO2  
 Podwójne krzemionkowanie – zawiera dodatek kwarcu  
 Dobra przyczepność z podłożami mineralnymi poprzez krzemionkowanie  
 Łatwa w użyciu  

 
1.6.5. 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. 
 
1.6.6. TRANSPORT 
Samochód dostawczy, na placu budowy transport ręczny. Przy przewozie środkami 
transportowymi należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.  
 
1.6.7. WYKONANIE ROBÓT 

a. Przygotowanie podłoży  
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1. 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 . Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć 
wodą.  

2. Czyszczenie  powierzchni ścian wykonać : mechanicznie, metalowymi szczotkami lub 
strumieniem sprężonego powietrza.  

3. Bezwzględnie należy całkowicie usunąć elementy obce – anteny, instalacje elektryczne itp.  
4. Wszystkie przewody instalacyjne umieścić w rurkach instalacyjnych i uporządkować. 
5. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.  
6. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  

b. Ogólne zasady wykonywania tynków  kat. III 
1. Wykonanie tynków wapiennych I piętra,  poddasza i kominów. 

 Należy usunąć luźne i osypujące się cząstki, usunąć osłabione spoiny pomiędzy cegłami na 
grubość ok. 2cm nierówności. Nałożyć tynki wapienne na elewację piętra , poddasza i 
komina  jako trójwarstwowe  kategorii III. Ilość poszczególnych warstw tynku określa jego 
kategorię. Tynk kategorii III trójwarstwowy  składa się z trzech warstw tzw. obrzutki, 
narzutu i gładzi. Do tynków zewnętrznych elewacyjnych zastosować wapna gaszonego  
dołowanego. Właściwości takiego wapna są lepsze im dłużej jest ono dołowane 
(tradycyjnie minimum 1 rok). Zalecane przez konserwatorów zabytków do wykonania 
elewacji budynków zabytkowych. Dobrze wykonany tynk warstwowy nie może 
wykazywać śladów po jego zacieraniu, a nierówności powierzchni po przyłożeniu łaty 
kontrolnej nie powinny być większe niż 2 mm. Trzeba pamiętać, że świeże tynki 
zawierające wapno mają silnie alkaliczny odczyn i można je malować tylko farbami 
odpornymi na taki odczyn. Zależnie od rodzaju tynku i granulacji znajdującego się w nim 
kruszywa uzyskamy gładką lub groszkową fakturę powierzchni. 

 Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej ,o grubości nie przekraczającej 3-4mm. 
 Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonana po lekkim stwardnieniu obrzutki i 

skropieni  jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15mm,a  gęstość zaprawy nie 
powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu należy wyrównać go 
za pomocą łaty .Narzut w narożach wyrównuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

 Gładź wykonuje się  z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o 
prześwicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu o 
grubości 1-3mm.Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą obłożoną filcem. W 
czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla. 
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c . Wykonywania tynków w systemie CAPAROL  

1. Istniejący stary lub uszkodzony tynk całkowicie odbić min. 80 cm powyżej granicy 
zawilgocenia lub wykwitu solnego. Usunąć zmurszałe części, brud, kurz, stare powłoki 
bitumiczne i inne substancje zmniejszające przyczepność. Kruszącą się zaprawę w 
spoinach usunąć (wydłubać) na głębokość przynajmniej 2 cm. Odbity stary tynk 
zawierający sole należy natychmiast usunąć. Mur dokładnie oczyścić strumieniem wody 
pod ciśnieniem lub strumieniem sprężonego powietrza. Obrzutkę Capatect Vorspritz  
nanieść metodą sieciową  i pozostawić do wyschnięcia (min. 24 godz). 
 

2. Część  parteru:  
Po całkowitym usunięciu tynków, oczyszczone powierzchnie ścian należy zmyć wodą pod 

ciśnieniem, parą wodną. Oczyszczone powierzchnie nasączyć środkiem CAPATOX i odczekać do 
wyschnięcia. Następnie należy podłoże zagruntować środkiem SYLITOL –KONZENTRAT 111 
wzmacniającym podłoże mineralne oraz o zastosowaniu przeciwodparzeniowym, wyrównujące 
chłonność. Po tak przygotowanym podłożu należy nanieść obrzutkę szczepną: 
CAPATECT- VORSPRITZ 030 - jest to obrzutka do tworzenia warstwy zwiększającej przyczepność 
przed naniesieniem porowatego tynku podkładowego CAPATECT – PORENGRUNDPUTZ 031.  
CAPATECT- VORSPRITZ 030 mokrą zaprawę nanosić ręcznie metodą sieciową. Podłoże musi 
prześwitywać – można pokryć maks. 50% powierzchni. Przed nałożeniem kolejnej warstwy 
należy pozostawić powłokę na minimum 24 godz. Do stwardnienia ( w zależności od pogody).  
CAPATECT – PORENGRUNDPUTZ 031 Jest to tynk podkładowy stosowany jako warstwa buforowa 
dla rozpuszczania soli , o specjalnym przeznaczeniu do systemów tynków renowacyjnych. CT 032 
SANIERPUTZ należy nakładać w typowy sposób , ręcznie lub przy użyciu agregatów tynkarskich 
na grubość warstwy 10 -40 mm. Minimalna grubość warstwy nakładanego tynku wynosi 10 mm – 
nie wolno tworzyć cieńszej warstwy. Tynkowanie wykonać w jednym cyklu.  
CT 032 SANIERPUTZ jest to gotowy do rozrobienia, mineralny tynk renowacyjny w obrębie 
tynków systemu tynków renowacyjnych . Przeznaczony do zawilgoconych i zasolonych murów, w 
celu uzyskania trwale suchej powierzchni ścian we wnętrzach i na zewnątrz powyżej poziomu 
gruntu.  

Zaprawę nakładać ręcznie lub przy użyciu agregatów tynkarskich. Minimalna grubość 
warstwy nakładanego tynku wynosi 15 mm – nie wolno tworzyć cieńszej warstwy. Powierzchnie 
wyrównać na płasko przy użyciu łaty lub dużej pacy drewnianej. W zależności od planowanej 
struktury powierzchni (malowany lub tynk strukturalny) należy zatrzeć tynk pacą obłożoną 
gąbką, wymodelować odpowiednio do danego tynku lub nadać właściwą strukturę ( zmatowić).  
W zależności od warunków atmosferycznych czas gotowości materiału do obróbki wynosi około  
1 godz.  
CAPALITH FASADENSPACHTEL P do szpachlowania wyrównującego szorstkich i nierównych 
podłoży, naprawy uszkodzonych powierzchni tynku i betonu, szpachlowania spękanych 
powierzchni tynków (rysy skurczowe i technologiczne, małe pęknięcia w spoinach pionowych i 
poziomych) z zastosowaniem siatki lub bandaży wzmacniających oraz do wyrównywania 
malowania powierzchni muru licowego. Maksymalna grubości warstwy: 5-10 mm w przypadku 
szpachlowania powierzchni.  
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Szpachle nakładać packą. Przy dużych powierzchniach zaleca się natryskiwania aparatami 
przeznaczonymi do tynków drobnoziarnistych. Po wyrównaniu i lekkim związaniu materiał 
można filcować packą z gąbką lub wygładzić packą stalową.  
W normalnych warunkach pogodowych szpachlówka CAPALITH FASADENSPACHTEL jest sucha i 
nadająca się do malowania po około 7 dniach. Całkowite stwardnienie następuje po ok. 28 dniach.  
zagruntować środkiem SYLITOL –KONZENTRAT 111, a następnie całość elewacji wyrównać 
szpachlą CAPALITH FASADENSPACHTEL P.  
 
UWAGA!!!  
Należy postępować ściśle wg wytycznych producenta zapraw i farb firmy CAPAROL 
 
CAPATECT- VORSPRITZ 030 
Zużycie 
Około 10 kg/m2 suchej zaprawy na 10 mm grubości warstwy.  
 
Caparol Tynk CT 032 PORENGRUNDPUTZ 
Zużycie 
Około 1,1 kg/m2/mm. 
 
Caparol Farba 
Zużycie 
Ok. 150-200 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach 
szorstkich odpowiednio więcej. 
 
Farba Caparol 

Sylitol- Finish można barwić w systemie ColorExpress. Aby uniknąć ewentualnych błędów 
barwienia, należy przed użyciem sprawdzić poprawność koloru. Na dużych i/lub stykających się 
powierzchniach należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Produkt pochodzący z 
różnych partii produkcyjnych należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia 
możliwych różnic kolorystycznych. Nieznaczne różnice koloru w przypadku różnych partii 
produkcyjnych nie należy traktować jak wadę wyrobu. 

Czyste, intensywne kolory nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich 
kolorów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go zbliżonym 
kryjącym, pastelowym kolorem na bazie białej. Potrzebne może okazać się także naniesienie 
dodatkowej warstwy kryjącej. 

Aby uzyskać powłoki o jednakowej barwie, należy zapewnić równomierną chłonność 
podłoża. Zwietrzałe tynki natryskiwane i z fakturą (baranek, kornik itp.), wymagają po 
zagruntowaniu środkiem Sylitol-Konzentrat 111 rozcieńczonym wodą w stosunku 2:1, nałożenia 
wałkiem egalizującej warstwy pośredniej z materiału Sylitol-Minera. Na powierzchniach z 
miejscowymi naprawami tynku, lekko popękanych konieczne jest również 1 lub maks. 2-krotne 
nałożenie szlamującej warstwy pośredniej z materiału Sylitol-Minera. 
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Na gładkich powierzchniach Sylitol-Minera nakładać szczotką, na szorstkich 
powierzchniach wałkiem. Przy malowaniu większych powierzchni, aby uniknąć powstawania 
widocznych styków,  zatrudnić wystarczającą liczbę pracowników i malować jednym ciągiem 
roboczym metodą „mokrym w mokre”. Przy samodzielnym barwieniu całość zabarwionego 
materiału zmieszać ze sobą w celu uniknięcia różnic kolorystycznych. 
 
Nowe tynki wapienne: 

Nowe tynki z reguły są suche po ok. 2 tygodniach wysychania w temp. +20˚C i przy 
względnej wilgotności powietrza 65%. Przy niesprzyjających warunkach wysychania jak np. 
wiatr, deszcz, mgła czas ten ulega znacznemu wydłużeniu. 
 Stare tynki: Zabrudzone i pokryte glonami powierzchnie czyścić ręcznie lub mechanicznie, 
np. strumieniem wody pod ciśnieniem lub strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z 
dodatkiem piasku. Piaskowanie wilgotnym piaskiem możliwe jest tylko w przypadku zwartych 
tynków cementowych i wapienno- cementowych. Tynki pokryte glonami zmyć środkiem Capatox. 
Ewentualnie powlekać specjalną farbą o właściwościach grzybobójczych ThermoSan 
 
Tynki uzupełniane: 
 Przy naprawianiu otwartych pęknięć i uszkodzonych powierzchni tynku należy zwracać 
uwagę na to, aby zaprawa używana do napraw odpowiadała wytrzymałości i strukturze zaprawy 
w podłożu. Do napraw tynków szczególnie dobrze nadają się gotowe zaprawy trasowo-wapienne. 
Wypełnienia przed malowaniem powinny dobrze związać i wyschnąć. Należy je fluatować 
środkiem Histolith Flaut i następnie spłukać. Trzeba zwrócić przy tym uwagę, aby fluatować 
zawsze na 1-2 szerokości szczotki wokół miejsca naprawy. Przy większych naprawach tynku 
należy zawsze fluatować całą powierzchnię (stary i nowy tynk). 
 
Stare powłoki mineralne: 

Mocne, stare powłoki czyścić na sucho lub na mokro. Nie przylegające, zwietrzałe powłoki 
mineralne usunąć przez zeszlifowanie, zeskrobanie lub wytrawianie, całą powierzchnię spłukać 
dobrze wodą. Zagruntować środkiem Sylitol-Konzentrat 111 rozcieńczonym wodą w stosunku 
2:1. 
 
Wstępująca wilgoć: 
 Wstępująca wilgoć przedwcześnie niszczy powłoki. Trwały efekt uzyskuje się tylko przez 
założenie odpowiedniej izolacji. Dobre i długotrwałe rozwiązanie stanowi zastosowanie 
materiałów z systemu tynków renowacyjnych Capatect-Sanierputzsystem WTA (Histolith Trass-
Sanierputz-Programm). Szczególnie w przypadku starszych budynków korzystne jest wykonanie 
pomiędzy cokołem a gruntem warstwy drenażowej ze żwiru. 
 
Sposób nakładania: 
Malować pędzlem lub wałkiem. 
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Zużycie: 
Ok. 150-200 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach.  
 

Przed przystąpieniem do prac elewacyjnych 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 elewacyjnych 
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.  
 
1.6.8. KONTROLA JAKOŚCI  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. w ST – 00 “Warunki Ogólne” pkt 1.0.8  
Poszczególne etapy wykonania prac malarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do 
dziennika budowy. 

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

 sprawdzenie wyglądu powierzchni 
 sprawdzenie wsiąkliwości 
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
 sprawdzenie czystości 

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. 

b. 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. 
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 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. 
 
1.6.9. JEDNOSTKA OBMIARU 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. w ST – 00 “Warunki Ogólne”.  
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa związaną z pracami elewacyjnymi (tynkowanie i malowanie) jest m2 
powierzchni tynku i powierzchni malowanej wraz z pracami pomocniczymi. Ilość robót określa 
się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzanych w naturze. 
 
1.6.10. 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. 
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 podłoża   
Bezpośrednio przed przystąpieniem do elewacyjnych 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. 
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Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w punktach 1.4.6.Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 
oczyścić . 
 

b. Odbiór robót tynkarskich 
Zgodności z normą i dokumentacją projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 

c. Odbiór prac tynkarskich 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy odebrać przygotowane 

podłoża. 
Zasady odbioru tynków, ukształtowania powierzchni.  
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; 

 odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie 
większe niż 2 mm na metr 

 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. 
 

d. 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 
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 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. 
 

e. 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.  
 

f. Odbiór tynków  
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

 pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,  
 poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  
 
Niedopuszczalne są następujące wady:  

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
prze-nikających z podłoża, pilśni itp.,  

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  

 
1.6.11. 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.  
 
1.6.12. 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  
 PN-65/B-14503-Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 
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 PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
 PN-79/B-06711 Piasek. Wymagania i badania 
 PN-90/B-30020 Wapno 
 Wymagania techniczne określone przez producenta materiałów i technologii 

  wybranego systemu renowacji murów. 

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

 


