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OST 00   Ogólna specyfikacja techniczna 

SST    Roboty  budowlane: 

SST 01.01.            ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE –       

ROZBIÓRKI I DEMONTAŻ 

SST 02.01.            ROBOTY ZIEMNE –OPASKA ŻWIROWA, 

WYKONANIE NAWIERZCHI Z KOSTKI 

GRANITOWEJ 

SST 02.02.  RUSZTOWANIA 

SST 02.03.  ROBOTY IZOLACYJNE – INIEKCJA 

SST 02.04.  IMPREGNACJA I ODGRZYBIENIE 

SST 02.05.  PRACE KONSERWATORSKIE 

SST 02.06  ROBOTY MURARSKIE 

SST 02.07.  ROBOTY MURARSKIE-NAPRAWA RYS  

                                  I SPĘKAŃ 

SST 02.08.            ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE -           

ELEMENTÓW STALOWYCH, STOLARKA 

SST 02.09.            ROBOTY RENOWACYJNE  - TYNKI      

RENOWACYJNE 

SST 02.10.            ROBOTY RÓŻNE – STROPODACH, PRACE 

DEKARSKIE,   WENTYLACJA 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA 

I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

OST 00.00. 

„WYMAGANIA  OGÓLNE” 

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

ST – „Specyfikacja Techniczna” 

OST – „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 

SST – „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna” 

PZJ – „Program Zapewnienia Jakości” 

bhp. – bezpieczeństwo i higiena pracy 
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inż. Ryszard Kowalski 

OST 

00.00. 

OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

WYMAGANIA  OGÓLNE 

SPIS TREŚCI 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa inwestycji  

1.2. Przedmiot i zakres robót 

1.3. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót  

1.4. Zestawienie specyfikacji technicznych 

1.5. Określenia podstawowe 

1.6. Zgodność robót z dokumentacja projektową i SST 

1.7. Ochrona i utrzymywanie robót 

1.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

1.9. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy 

1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

1.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

1.13. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

1.14. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

1.15. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
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trolą jakości materiałów i wyrobów 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa inwestycji 
 
Przedmiotem Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z realizacją projektu budowlanego pt. „Prac zabezpieczających elewacji oraz 

wnętrza Bramy Żuławskiej w Gdańsku” 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót 
 
Ogólna Specyfikacja Techniczna OST odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań tech-

nicznych SST dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji  

projektu budowlanego pt.  „Prac zabezpieczających elewacji oraz wnętrza Bramy Żuławskiej w Gdańsku” 

 

 

Obecny remont ma na celu ustabilizowanie destrukcji murów, rozwiązanie problemu nadmiernego zawilgocenia 

i zasolenia w obiekcie, usunięcie współczesnych, szkodliwych nawarstwień występujących na elewacjach, ścia-

nach, sklepieniach oraz prawidłowe zaaranżowanie wnętrza bramy. 

W zakresie prac budowlanych i konserwatorskich wchodzą następujące prace: 

- czynności wstępne (ogrodzenie terenu, demontaż zbędnych elementów z elewacji, dezynfekcja, wstępne 

wzmocnieni elementów do konserwacji) 

 - wykonanie badań na obecność polichromii na remontowanych elementach, wykonanie dokumentacji fo-

tograficznej  

 - obniżenie poziomu terenu  
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 - wykonanie izolacji wodochronnej  

-  wymiana gruntów przy fundamencie na przepuszczalne 

- wykonanie opaski żwirowej 

- wymiana pokrycia z papy stropodachu 

- konserwacja murów ceramicznych i kamiennych  ( przemurowania, naprawa spękań, oczyszczenie, odso-

lenie, wzmocnienie, wypełnienie ubytków, spoinowanie, scaleniem kolorystyczne) 

- usunięcie wtórnych zapraw cementowych 

- wykonanie nowych tynków renowacyjnych  wewnętrznych  

- konserwacja posadzki w obiekcie 

- wymiana nakryw krenalażu, opłaszczowania  

- konserwacja elementów stalowych 

- dezynfekcja i impregnacja więźby dachowej 

- wybrukowanie terenu prze elewacja wschodnią 

- wykonaniu nowych obróbek blacharskich 

- konserwacja wrót drewnianych  

- hydrofobizacja 

 

Dane liczbowe 

Powierzchnia działki                                   -  1193,00 m
2
 

Powierzchnia zabudowy                             -  218,27 m
2 

Powierzchnia użytkowa                               -  94,55 m
2 

Kubatura                                                      - 1639,20m
3
            

         Wymiary budynku w rzucie 12,70(12,15) x 17.94 m  

         Wysokość w najwyższym punkcie około 11.70 m  

 

1.3. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 
 
Klasyfikacja robót objętych OST i SST wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 

W Ogólnej Specyfikacji Technicznej ujęto klasyfikację wszystkich robót budowlanych objętych dokumentacją 

projektową i Specyfikacjami Szczegółowymi SST. 
 
Kategoria robót   45212361-4            Roboty budowlane w zakresie  kościołów 

                             45000000-7           Roboty budowlane 

                             45262690-4           Remont starych budynków 

   45450000-6           Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

                             45111200-0         Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

                             45111100-9           Roboty z zakresie bużenia  

                       45110000-1           Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;  

                                                   roboty ziemne 

                             45100000-8          Przygotowanie terenu pod budowę 

         45111200-0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

 i roboty ziemne 

                              45232440-8           Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do  

                                                                    odprowadzenia ścieków  

   45233222-1           Roboty w zakresie chodników 

  45262100-2         Roboty przy wznoszeniu rusztowań  

  45262120-8         Wznoszenie rusztowań 

    45262110-5            Demontaż rusztowań 
                              45262600-7            Różne specjalne roboty budowlane 

                              45442000-7            Nakładanie powierzchni kryjących, 

    45260000-7            Roboty izolacyjne w tym odgrzybianie 
                         45453100-8            Roboty renowacyjne 

                              45453000-7            Roboty remontowe i renowacyjne 

   45442100-8            Roboty malarskie 

                              45262000-1           Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe, w tym: 

   45262500-6          Roboty murarskie 
                             45262340-6            Wstrzykiwanie zapraw  

                             45262350-9            Betonowanie bez zbrojenia 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zakład Usługowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynków 

inż. Ryszard Kowalski   80 – 180 Gdańsk ul. II Brygady 132   (058) 309-91-99 ; (058)300 00 97                                                
OST 00.00. „Wymagania ogólne”   Brama  Żuławska  Strona 4 z 19 

 
 

                             45262370-5            Pokrycie betonem  

   45262310-7            Zbrojenie 
                             45442000-7            Nakładanie powierzchni kryjących  

                             45442200-9          Nakładanie powłok antykorozyjnych 
   45410000-4          Tynkowanie 

                             45260000-7          Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 

         i inne podobne roboty specjalistyczne 

                            45261210-9   Wykonywanie pokryć dachowych 

  45331210-1            Instalowanie wentylacji 
 

Oznaczenia i skróty: 

OST – ogólna specyfikacja techniczna 

SST – szczegółowa specyfikacja techniczna 

 

1.4. Zestawienie specyfikacji technicznych 
 
Wymagania ogólne (OST) należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi (SST).  

Spis wszystkich Specyfikacji Technicznych: 

       OST 00          Ogólna specyfikacja techniczna 

       SST    Roboty  budowlane: 

SST 01.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – ROZBIÓRKI I DEMONTAŻ 

SST 02.01.     ROBOTY ZIEMNE –OPASKA ŻWIROWA ,WYKONANIE NAWIERZCHNI  Z KOSTKI 

GRANITOWEJ 

       SST 02.02. RUSZTOWANIA 

SST 02.03. ROBOTY IZOLACYJNE – INIEKCJA 

SST 02.04. IMPREGNACJA I ODGRZYBIENIE 

SST 02.05. PRACE KONSERWATORSKIE 

SST 02.06 ROBOTY MURARSKIE 

       SST 02.07. ROBOTY MURARSKIE-NAPRAWA RYS I SPĘKAŃ 

       SST 02.08. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE- ELEMENTÓW STALOWYCH,STOLARKA 

       SST 02.09.    ROBOTY RENOWACYJNE  - TYNKI RENOWACYJNE 

       SST 02.10.    ROBOTY RÓŻNE – STROPODACH, PRACE DEKARSKIE, WENTYLACJA 

      

1.5. Określenia podstawowe 
  
Użyte w OST i SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

1.5.1  Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

- obiekt małej architektury; 

1.5.2. Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wy-

dzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

1.5.3. Budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a tak-

że odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

1.5.4. Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

1.5.5. Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budow-

lanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy 

czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 
1.5.6. Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy-

łącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejaz-

dy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 

1.5.7.  Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
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1.5.8. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł praw-

ny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowe-

go albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowla-

nych; 

1.5.9.  Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczę-

cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowla-

nego; 

1.5.10. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projek-

tem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku reali-

zacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu; 

1.5.11.  Właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-budowlanej i 

nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 

1.5.12. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywa-

nia robót. 

1.5.13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.5.14. Inspektor nadzoru (inwestorskiego)– osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w bu-

downictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje i  intere-

sy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział 

w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 

urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.5.15. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez dostawcę urządzeń technicznych i 

maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 

konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna ob-

sługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.5.16. Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

1.5.17. Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 

Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „doku-

menty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.   

1.5.18. Obmiar robót - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. do-

datkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzenia przez Inspektora Nad-

zoru. Pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany jest w celu weryfikacji ich ilości w przy-

padku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatko-

wych nie objętych przedmiarem. 

1.5.19. Odbiór częściowy – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także 

dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 

częściowym jest także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 

użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako 

„odbiór końcowy”.  

1.5.20. Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem koń-

cowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu bu-

dowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną 

przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje 

się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospo-

darowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych 

jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

1.5.21. Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.5.22. Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie; 

1.5.23. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowla-

nych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 

trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wy-

robów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 
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1.5.24. Materiały - wszelkie materiały niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektową, 

aprobatami technicznymi i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.25. Wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji robót i remontu. 

1.5.26. Zamawiający - udzielający zamówienia Wykonawcy. Do obowiązków zamawiającego należy przeka-

zanie obiektu budowy, dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskie-

go. 

1.5.27. Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzo-

ru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadze-

niem budowy. 

1.5.28. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.5.29. Przedmiar robót - opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w ko-

lejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednost-

kowych nakładów rzeczowych; 

1.5.30. Zadanie budowlane - cześć przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 

utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5.31. Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzają-

cy, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacja techniczną.  

1.5.32. Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdza-

jące na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją tech-

niczną. 

1.5.33. Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowla-

nych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: projektu bu-

dowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

1.5.34.  Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w projekcie bu-

dowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumen-

tacji powykonawczej i innych dokumentów. 

1.5.35. Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do 

użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu 

własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego stosowania i użycia. 

1.5.36. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opi-

sowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 

1.5.37. Geodezyjne czynności w budownictwie – polegające na: 

a) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 

b) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 

naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (repe-

rów), 

c) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 

d) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 

e) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających 

zakryciu, 

f) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania 

przemieszczeń i odkształceń. 

1.5.38. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności zmierzających do 

określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża 

gruntowego, wykonywanych w terenia i laboratorium. 

1.5.39. Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowla-

nym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wza-

jemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową. 

1.5.40. Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzo-

nym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniają-

cego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  

1.5.41. Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 

dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
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1.6. Zgodność robót z dokumentacja projektową i SST 
 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązują-

ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich wykryciu wi-

nien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunkach wielkości liczbowe wymia-

rów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków, jednakże wszystkie wymiary przed wykonaniem elementów 

przeznaczonych do wbudowania należy sprawdzić w drodze obmiaru z natury na budowie. Ewentualną zmianę 

wymiarów należy uzgodnić z Inspektora nadzoru. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których do-

puszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projekto-

wą lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.7. Ochrona i utrzymywanie robót 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie Inspektora 

nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz in-

ne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszel-

kich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumen-

ty. 
 

1.9. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
 
Zamawiający (Inwestor) przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o 

wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne oraz 

ew. repery geodezyjne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków. Zamawia-

jący określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren. Na Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu do chwili odbioru końcowego robót.  

 

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Zabezpieczenie terenu budowy na czas prowadzenia robót budowlanych. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony 

z odpowiednim organem zarządzającym projekt organizacji budowy i zabezpieczenia robót w okresie trwania 

budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. 
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Wykonawca jest zobowiązany do: 

- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

- właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania placu budowy, składowania materiałów i elemen-

tów budowlanych, 

- utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu 

ziemi z wykopów i elementów z rozbiórek. 

- uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 

nadzoru tablice informacyjne, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Tablica informacyjna powinna zawierać:  

- określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,  

- numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,  

- imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora,  

- imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych,  

- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru in-

westorskiego, projektantów, numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia, numer telefonu 

okręgowego inspektora pracy.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą ak-

ceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

Wykonawca umieści na terenie budowy ogłoszenie w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem, 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,. Zawierać powinno przewidywane terminy 

rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych, maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych 

na budowie w poszczególnych okresach oraz informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 

1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
 
Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnieniu wymagań określo-

nych w przepisach:  

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania 

zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481  

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz. U. z 2004 r. r 204, poz. 2086  

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy 

usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyska stosowane uzgodnienia. 

 

1.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

 
Dla robót budowlanych prowadzonych na terenie miasta Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 

uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypo-

wych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony frag-

ment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten spo-

sób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.13. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 

ochronę własności publicznej i prywatnej. 
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Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne 

powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego 

(Inwestora) przy przekazywaniu placu budowy. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak ru-

rociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie in-

formacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed 

uszkodzeniami, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urzą-

dzeń, jeżeli zostaną uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instala-

cjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane 

w trakcie wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  

 

1.14. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normaty-

wów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, 

szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych 

dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

-  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody gruntowej. 

-  prowadzić tak roboty budowlane, aby nie naruszyć szaty roślinnej, odpowiednio ją zabezpieczając.  W 

wypadku zaistnienia konieczności usunięcia elementów szaty roślinnej, przed wykonaniem prac Wykonawca 

jest zobowiązany uzyskać zgodę Inspektora nadzoru, a jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 

powinien otrzymać zgodę od właściwych organów administracji państwowej. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1.  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

2.  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 -  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- możliwością powstania pożaru. 
  

1.15. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Kierownik budowy, przed rozpoczęciem budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzi lub za-

pewni sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz”, na podstawie „Informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla bezpieczeństwa, a także 

zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednią odzież ochrony życia i zdrowia osób zatrudnio-

nych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać na 

terenie placu budowy sprawny i w stanie gotowości sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez  odpowiednie 

przepisy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat re-

alizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają od-

rębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

 
Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytko-

wych umożliwiającym prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1Ustawy Prawo budowlane – dopuszczonych do obrotu i po-

wszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami okre-

ślonymi w SST. 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, 

zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót, odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wyroby budowlane powinny być właściwie oznaczone oraz posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. 
Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty 

stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo za-

stosowanych w obiekcie budowlanym. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wyko-

nawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego 

źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z ja-

kiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związa-

ne z dostarczeniem materiałów do robót. 
 

2.2. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 

montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w 

art. 10 Ustawy Prawo budowlane oraz w SST. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które są wprowadzone do obrotu i 

spełniają wymogi obowiązujących przepisów:    

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych   (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno-

ści, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 

sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE  (Dz. U. Nr 195, poz. 2011) 

3.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

           oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 

           ( Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497 ). 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie  

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 ) 

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym 

użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 

technicznych lub certyfikatach zgodności. 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskały akcep-

tacji Inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

 W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym (In-

westorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowia-

dających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna 

jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wyko-

nuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
Materiały, które w sposób trwały są niebezpieczne dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopusz-

czalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jed-

nostkę, jednoznaczne określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbu-

dowania. Jeżeli  wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materia-

łu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i autora projektu o proponowanym 

wyborze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 

dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz 

Zamawiającym (Inwestorem), podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

2.6. 
Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, dostawą, skła-

dowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 
 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 

Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub 

uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów lokalizowane będą w obrębie 

terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

 Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest 

akceptacja Inspektora nadzoru. 

 

3. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWA-

NIA ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie  organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich  dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową i 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie tech-

nicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywa-

nych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zakład Usługowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynków 

inż. Ryszard Kowalski   80 – 180 Gdańsk ul. II Brygady 132   (058) 309-91-99 ; (058)300 00 97                                                
OST 00.00. „Wymagania ogólne”   Brama  Żuławska  Strona 12 z 19 

 
 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zo-

staną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które będą określone w 

projekcie organizacji robót oraz nie wpłyną na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych mate-

riałów. 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, które nie spowodują uszkodzeń 

przewożonych materiałów i elementów oraz urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach 

technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru. Wybór środka 

transportu pionowego (dźwigi, żurawie itp.) wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie 

miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w doku-

mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowe-

go w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ła-

dunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 

przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-

jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z doku-

mentacją projektową, SST, projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszyst-

kich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekaza-

nymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonaw-

cę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli tego będzie wymagać Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nad-

zoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, elementów budowlanych, 

elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wy-

maganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach, 

aprobatach technicznych wyrobu i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty nor-

malnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi 

nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy 

sieć punktów odwzorowania założona przez geodetę. 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe  
 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez 

właściwy organ. 

 Roboty rozbiórkowe należy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej oraz projektu organizacji 

robót, którego zakres Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru. 
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5.3. Czynności geodezyjne na budowie 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie 

wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, 

wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową.  

 Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczaso-

wych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez Inspektora nadzoru. 
 

5.4. Likwidacja placu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu budowy. Uprząt-

niecie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

 

6. 
KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW 

 I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpo-

wiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru progra-

mu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości technicz-

ne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót, zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz po-

leceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach, aprobatach 

technicznych i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki za-

kres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibro-

wane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie miał nieogra-

niczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. 

 W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, Inspektor 

nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania 

konkretnych badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Pobieranie próbek 

 
Próbki będą pobieranie losowo. Zaleca się stosowanie statycznych metod pobierania próbek, opartych na zasa-

dzie, że wszystkie jednostkowe elementy robót mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do  

badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 

6.3. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy nor-

my nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miej-

scu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wyniki 

badań.   

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zakład Usługowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynków 

inż. Ryszard Kowalski   80 – 180 Gdańsk ul. II Brygady 132   (058) 309-91-99 ; (058)300 00 97                                                
OST 00.00. „Wymagania ogólne”   Brama  Żuławska  Strona 14 z 19 

 
 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źró-

dła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i produ-

centa materiałów. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwier-

dzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zama-

wiający. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru będą od-

powiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

       Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją pro-

jektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.5. Dokumentacja budowy 

 
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 

 pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

 dziennik budowy, 

 protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

 operaty geodezyjne, 

 książkę obmiarów robót, 

 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, 

  protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabez-

pieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów 
 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umowy z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projek-

tową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierza-

nych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zani-

kających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budow-

lanych. 

Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub w SST nie zwal-

nia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozy-

cji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora nadzoru, po poro-

zumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonanie robót nie stanowi inaczej.  

Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy poszczególnymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii 

osiowej i podawane w [ m ]. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyli-

czone w 
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 [ m ] jako długość pomnożona przez średni przekrój, powierzchnie w [ m
2
] , a sprzęt i urządzenia w [ szt. 

].Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub w kilogramach.  

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiaro-

wy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru ważne świadectwa. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały 

okres trwania robót. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
7.4. Czas przeprowadzania pomiarów 

 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w 

czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączo-

nymi do książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być podłączone w formie oddzielnego załączni-

ka do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów 

 
Występują następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór częściowy, 

- odbiór etapowy, 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór po okresie rękojmi, 

- odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Ponadto występują następujące odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz roz-

ruch technologiczny. 

Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 
 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  
 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających 

za- 

kryciu lub zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie prze-

prowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednocze-

snym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzo-

ru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierają-

cych komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z doku-

mentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych  
 
Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, instalacji i urządzeń 

technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego. 

Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych powinny obejmować w szczególno-

ści: 

 przewody kominowe: spalinowe, dymowe i wentylacyjne, 

 instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej: kanalizacyjne, wo-

dociągowe, przeciwpożarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i 

oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe i inne, 

 urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych i inne, 

 urządzenia dźwigowe. 

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady odbioru zawarte w odpowiednich Pol-

skich Normach oraz w publikacjach technicznych. 
  

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy  
 
Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót (np. stan zerowy, stan surowy zamknięty i 

in.). Obiekty można dzielić na części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podziału 

budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje Wykonawca w czasie projek-

towania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednocze-

snym powiadomieniem Inspektora nadzoru, który dokonuje odbioru. 
 

8.5. Odbiór końcowy  
 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie 

robót budowlanych. 

Specyfikacje Techniczne podają główne czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia 

przez Wykonawcę. 

W trakcie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów ro-

bót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawko-

wych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i technologicz-

nych. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 

odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tole-

rancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając po-

mniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

 

8.6. Odbiór po okresie rękojmi 
 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór ten wymaga przygoto-

wania następujących dokumentów: 

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

b) protokółu odbioru końcowego obiektu, 

c) dokumentów potwierdzających usuniecie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego obiektu, 

d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia  

usunięcia tych wad, 

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
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8.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-

dzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistnia-

łych w okresie gwarancyjnym. 

 

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji projektowej  

umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. W skład dokumentacji po-

wykonawczej wchodzą m.in.: 

1) pozwolenie na rozbiórkę, pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne pro-

jekty, przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowa-

niu terenu (decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego), 

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 

4) dzienni rozbiórki, 

5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

7) wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych oraz przewodów 

kominowych, 

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projekto-

we, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nad-

zoru, 

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie sieci), oraz protokoły od-

bioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

12) oświadczenie kierownika robót o: 

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwole-

nia na budowę oraz przepisami, 

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla materiałów i 

urządzeń, 

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

15) karty gwarancyjne urządzeń technicznych. 
 

2  Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, eksploatacji i 

konserwacji  dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg 

ten powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub wykonanie robót. 

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 

2. Spis treści 

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu 

4. Gwarancja producenta, dostawcy lub wykonawcy 

5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączenia z eksploatacji 

8. Instrukcje postępowania awaryjnego 

9. Instrukcje konserwacji i napraw z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czę-

ści zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej eks-

ploatacji i trwałości urządzeń 

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 
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8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) oświadczenie kierownika robót o: 

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwole-

nia na budowę oraz przepisami, 

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania –  

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

2) dokumentacje powykonawczą, tj. projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone 

przez projektanta i inspektora nadzoru, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót ( podstawowe specyfikacje z 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

4) recepty i ustalenia technologiczne, 

5) dziennik budowy, rozbiórki i książka obmiarów (oryginały), 

6) wyniki badań kontrolnych oraz bada ń laboratoryjnych,  

7) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),, 

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie insta-

lacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą . 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 

przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynno-

ści, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji pro-

jektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu z narzutami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie zobowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 

 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej specyfika-

cji obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnionych w kosztorysie. 
 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

( a ) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem 

dalszych zmian i uzgodnień z postępu robót, 

( b ) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

( c ) opłaty/dzierżawy terenu, 
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( d ) przygotowanie terenu, 

( e ) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

( f ) tymczasową przebudowę urządzeń obcych 

 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

( a ) oczyszczenie , przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

( b ) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

( a ) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 

( b ) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących ( np. organizacji ruchu ) zostanie określony  w 

umowie . 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z 

późniejszymi zmianami); 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, z późniejszymi  

zmianami); 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, mon-

tażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.953 z późniejszymi zmianami); 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z póź-

niejszymi zmianami); 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno-

ści, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 

sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011); 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania( Dz. U. z 2004 r. 

Nr 249, poz. 2497 z późniejszymi zmianami);  

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie  

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-

dowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami); 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-

cy  

podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401); 

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmiana-

mi); 

10. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 

późniejszymi zmianami), 

11. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 

647); 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września  2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami).  
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  

I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

SST 01.01. 

„ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – ROZBIÓRKI I DEMONTAŻ” 
 

 
NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

ST – „Specyfikacja Techniczna” 

OST – „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 

SST – „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna” 

PZJ – „Program Zapewnienia Jakości” 

bhp. – bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

 

Grudzień  2012 r.                Opracował:  

           inż. Ryszard Kowalski  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem robót rozbiórkowych i demontażowych, przy realizacji projektu bu-

dowlanego  pt  „Prac zabezpieczających elewacji oraz wnętrza Bramy Żuławskiej w Gdańsku” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ro-

bót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi czynno-

ściami umożliwiającymi i mającymi na celu wyburzenie, rozebranie i demontaż wskazanych elementów budow-

lanych w budynku podlegającym przebudowie i wyszczególnionych w projekcie i pkt. 1.6. SST. 
 

1.4. Klasyfikacja robót wg CPV 
 

Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 

45110000-1   
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowla-

nych; roboty ziemne  

 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

  45111100-9  Roboty w zakresie burzenia  

  45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu  

  45111300-1  Roboty rozbiórkowe  

 

1.5. Wyszczególnienie robót wyburzania, rozbiórek i demontażu 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynno-

ściami umożliwiającymi i mającymi na celu rozbiórkę i demontaż wskazanych w projekcie elementów  

budowlanych: 

Prace na zewnątrz budynku 

- Zerwanie pokrycia papowego stropodachu 

- Demontaż i montaż urządzeń wentylacyjnych na czas prac remontowych 

- Rozbiórka uszkodzonych murów ceramicznych, fragmentów opłaszczowania, pulpitów ceramicznych, za-

murowanych otworów strzelniczych , boniowania ceramicznego 

- Rozbiórka fragmentów muru ceglanego w miejscach rys i spękań powyżej 6mm w celu przemurowania 

- Skucie zapraw z dodatkiem cementu 

- Usunąć wszystkie spoiny wykonane z zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej oraz zwietrzałe spoiny 

do głębokości około 2 cm  

- Wykucie pojedynczych uszkodzonych cegieł na elewacji 

-  Rozbiórka betonowych czapek krenelażu  

- Skucie wszystkich tynków na krenelażu  z ścian wykonanych z cegły ceramicznej. Prace można wykonać  

- Skucie tynków wewnętrznych w przyziemiu z ścian  i sklepień 

- Przebicie otworów wentylacyjnych  

- Rozbiórka  wtórnych posadzek betonowych 

- Rozbiórka posadzki piętra  

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót rozbiórkowych 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Roboty należy wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych oraz zgodnie z treścią PN wykazanych w p. 10 

 „ Przepisy związane”. 
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2. MATERIAŁY  
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

  w OST „Wymagania ogólne”. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do robót rozbiórkowych 
 
- przecinak, 

- piły tarczowe, widiowe, 

- kliny i młoty 

- łopaty i szufle, 

- przecinki stalowe 

- narzędzia pneumatyczne, 

- dźwigi, podnośniki, 

- taczki, 

- samochody ciężarowe, 

- dźwigi samochodowe o wysięgu 20,0 m  
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt i materiały do robót rozbiórkowych można przewozić odpowiednimi środkami transportu w zależności od 

ciężaru elementów. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót rozbiórkowych 
 
Ogólne zasady wykonania robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Zasady wykonywania prac rozbiórkowych  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunków, w jakich będzie wykonany de-

montaż z Właścicielem budynku. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organiza-

cji i harmonogram robót związanych z rozbiórkami i demontażem uwzględniający wszystkie warunki narzucone 

przez właściciela i użytkownika. Prace rozbiórkowe prowadzić zgodnie z projektem organizacji robót. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, demontażu i wyburzeń należy wykonać wszystkie niezbędne za-

bezpieczenia, jak oznakowania i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu.  

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, przestrzegając przepisów bez-

pieczeństwa pracy. Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony w sposób za-

bezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu i przed skutkami spadania 

materiałów. Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć instalację elektryczną, cieplną, wodociągową i inne. 

Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby 

usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego przewrócenia się innego frag-

mentu konstrukcji. Zabronione jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od 

dołu. W czasie rozbiórki niedozwolona jest praca na różnych kondygnacjach obiektu. 

Gruz i materiały drobnicowe należy usunąć przez specjalne kryte zsypy drewniane. W żadnym wypadku nie 

wolno gruzu i demontowanych urządzeń wyrzucać przez okna na zewnątrz. Niedopuszczalne jest okresowe 

gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu na stropach i klatkach schodowych.  

 

Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności: 

- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne 

- stosować środki zabezpieczające pracowników  
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- uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych zewnętrznych 

- zapewnić bezpieczeństwo publiczne 

Elementy rozbiórkowe należy usunąć z terenu budowy. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie 

lub ręcznie w sposób określony w projekcie organizacji robót, lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót oraz spraw-

dzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest: mb, m
 2
, m 

3
, kg. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”. Wszystkie roboty rozbiór-

kowe podlegają zasadom robót zanikających. 

Odbiór robót rozbiórkowych i demontażowych polega na sprawdzeniu kompletności wykonania z dokumentacją 

projektową. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Podczas wykonywania robót należy zachować przepisy: 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepi-

sów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.401); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogo-

wych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313 z późniejszymi 

zmianami); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. ( Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmia-

nami); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 

2001 r. Nr 112, poz. 1206); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z później-

szymi zmianami); 

 PN-N-01255:1992     Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

 PN-N-01256-02:1998     Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.                        

 PN- N- 01256-5:1998    Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na dro-

gach ewakuacyjnych i drogach pożarowych                                 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zakład Usługowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynków 

inż. Ryszard Kowalski   80 – 180 Gdańsk ul. II Brygady 132   (058) 309-91-99 ; (058)300 00 97                                                
                                                             SST 02.01. „Roboty ziemne ” -  Brama Żuławska  Strona 1 z 14 
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„ROBOTY ZIEMNE –OPASKA, WYKONANIE NAWIERZCHI               

Z KOSTKI GRANITOWEJ” 
 

 
NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

ST – „Specyfikacja Techniczna” 

OST – „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 

SST – „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna” 

PZJ – „Program Zapewnienia Jakości” 

bhp. – bezpieczeństwo i higiena pracy 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru robót ziemnych polegających na wykonaniu opaski, wykonaniu nawierzchni  z kostki granitowej , przy 

realizacji projektu budowlanego pt. „Prac zabezpieczających elewacji oraz wnętrza Bramy  Żuławskiej  

w Gdańsku” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ro-

bót wymienionych w pkt.1.1. 

  

1.3. Zakres robót objętych SST  
 

Powierzchnia terenu wokół budynku płaska wzniesiona od 2.3 do 3.1 m n.pm.  W przeprowadzonych badaniach 

geotechnicznych podłoża stwierdzono występowanie gruntów czwartorzędowych holoceńskich reprezentowa-

nych prze tory, namuły gliniasty, piaski drobne, pisaki średnie. Wodę gruntowo zlokalizowano w nawierconych 

otworach na głębokości 0.3 m n.p.m to jest do 2,0 do 2,8 m poniżej poziomu terenu.  Bezpośrednio pod budyn-

kiem zalegają nasypy niekontrolowane składające się piasków drobnych próchniczych, piasków średnich, tłuczni 

i gruzu o miąższości warstwy od 2.2 do 3,8 m. Poniżej zalegają torfy o miąższości około 1m. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy  

   i obejmują: 

- wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-IV) o głębokości ~1.0 m pod wymianę gruntu na 

przepuszczalne i wykonanie opaski żwirowej 

- wykonanie korytowania pod nawierzchnie z kostki granitowej 

- pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu   

- wykonywanie wyprofilowania terenu ze spadkiem 2 % od muru budynku na szerokości 1.5 m  

             wraz z warstwami podbudowy  

-      wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 

-     zabrukowanie studzienek kanalizacji deszczowej 
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1.4. Klasyfikacja robót wg CPV  
 
Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 

Klasa robót   45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

 

                       45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

 i roboty ziemne 

                                         45232440-8        Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do  

                                                                    odprowadzenia ścieków  

                                        45233222-1         Roboty w zakresie chodników 

45233200-1           Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projekto-

wą, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót „Wymagania ogólne”. 

 

1.6. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 

OST „Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej: 

 Grunt nieskalisty – każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty. 

 Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 

zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie 

Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicz-

nych do odspojenia. 

 Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia  

        warstwy ziemi urodzajnej. 

 Wykop płytki  – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

 Wykop średni  – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 m do 3 m. 

 Wykop głęboki  –  wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

 Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie  

       obiektu kubaturowego. 

 Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie  

       wykonywania wykopów, a nie wykorzystany do budowy obiektu oraz innych oraz związanych  

       z tym obiektem. 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu , określona wzorem: 

I d = p d / p ds.  

  gdzie: 

  p d – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg / m 
3 
), 

p ds. – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 

w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 

ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg / m
3 
). 

 Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

 określana wg wzoru: 

U = d 60 / d 10  

  gdzie: 

  d 60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

  d 10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
 Drenaż poziomy – urządzenie stałe lub długotrwałe do obniżenia zwierciadła wód gruntowych przy  

        zastosowaniu elementów drenażu w poziomie. 

 Drenaż pionowy – urządzenie czasowe do obniżenia zwierciadła wód gruntowych przy zastosowaniu 

         elementów drenażu w pionie.  

 Ścieki – woda zanieczyszczona w wyniku jej wykorzystania oraz wszystkie wody, które dopłynęły  

do systemu kanalizacyjnego, np. odpływ z gospodarstw domowych, usług i przemysłowych, skroplin także 

wody deszczowe, jeśli dopłynęły do systemu kanalizacji. 
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 Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdują-

cych się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczyszczalni 

ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników. 

 Rura ochronna – rura dla zabezpieczenia przewodu przy skrzyżowaniu z projektowaną drogą, torem  

        lub innym uzbrojeniem podziemnym. 

 Podpory ślizgowe – podparcia polietylenowe rur kanalizacji w rurze ochronnej lub przejściowej. 

 Bloki podporowe – podbetonowanie węzłów o armaturze i kształtkach żeliwnych z uwagi na różny  

         stopień osiadania elementów żeliwnych i z PE i PVC. 

 Średnica nominalna – jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub średnicy  

          wewnętrznej rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym wyrażonym w mm. 

 Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako maksymalna 

         różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi odcinkami przewodu. 

 Odległość bezpieczna – najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie poziomej  

         pomiędzy obrysem budowli a osią przewodu. 
 Zgrzewanie – metoda spajania, przy której połączenie materiałów następuje wskutek docisku, niezależnie  

        od źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia. 

 Zgrzewalność – podatność materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy określonych warunkach  

         technologicznych. 

 Złącze zgrzewane – połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania. 

 Zgrzeina – miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie (materiałów) o fizycznej ciągłości. 

 Eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do gruntu. 

 Infiltracja – przenikanie wody gruntowej do przewodu. 

 Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. 

 Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

 Przykanalik – kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 

 Sączek podłużny – sączek służący do odprowadzenia wody z podłoża gruntowego (sączek głęboki)  

         lub do odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowany równolegle do osi korony drogi. 

 Dren – sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiający przepływ wody w kierunku wylotu drenu. 

 Geowłóknina (lub włóknina) – materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i igłowania z nieciągłych, 

wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw sztucznych termoplastycznych: poli-

etylenowych, polipropylenowych (m. in. stylon) i poliestrowych (m. in. elana), charakteryzujących się m. 

in. dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. 

 Wylot ścieków – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika 
      Pal żwirowy-pal formowany z kruszywa naturalnego (żwir, pospółka, modyfikowane mieszanki), 

  wykonywany metodą dynamicznej wymiany gruntów o słabej nośności; pal ulepsza i stabilizuje podłoże 

oraz przyspiesza proces jego konsolidacji (funkcja drenażu pionowego), umożliwia odprowadzenie wody 

do głębszych warstw podłoża 

    Rura obsadowa- rura stalowa służąca do przemieszczania gruntu podczas wbijania i formowania pala  

        w gruncie. Rura obsadowa jest wyciągana podczas formowania pala 

    Młot udarowy (kafar) -narzędzie budowlane do udarowego wbijania pali (masa uderzająca lub spadająca) 

    Zagłębianie -metody wprowadzania pali w grunt na wymaganą głębokość, takie jak wbijanie młotem, 

        wibrowanie, wciskanie, wkręcanie albo przez kombinację tych lub innych metod 

    Wpęd- średnie trwałe zagłębienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzeń 

    Głowica pala-górna część pala 

    Trzon pala-element pala pomiędzy głowicą pala i podstawą 

    Podstawa pala-dolna powierzchnia pala. 

    Kostka granitowa- kształtka wytwarzana z skały granitowej  

    Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 

       wypełniającymi. 

 

2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”  

Do wykonywania wykopów materiały nie występują , poza wykonaniem wykopów w osłoniach drewnianych. 

 Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz,  

 a ściany wykopu przed obsuwaniem się. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez  

Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.  
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Materiały stosowane w drenażu opasowym powinny być tak dobrane, aby ich skład a także wzajemne  

oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących obniżenie trwałości sieci 

 

2.1. Materiał do wykonania opaski żwirowej  
 

   Żwir płukany o granulacji 16-32 mm do wykonania opaski. 

 Podsypka pod obrzeża trawnikowe  

 Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 m 

 Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę żwirową - 8%. 

         Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem  

           oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji. 

 

 Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę, przy oznaczeniu wg   

PN-B-04492. 

Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż 0,2% masy, 

przy oznaczeniu wg PN-B-06714-28. 

Podsypkę pod rurki drenarskie należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B-11113. 

 

 Prefabrykaty 

- Obrzeża trawnikowe 20x6 cm  

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów  

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 

l  8 

b, h  3 

  

Dopuszczalne wady i uszkodzenia prefabrykatów  

Powierzchnie prefabrykatów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 

podanych w tablicy 3. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia prefabrykatów 

  

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  

wad i uszkodzeń 

  Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 

Szczerby 

i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne) 
niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe po-

wierzchnie: 

  

  

  liczba, max 2 

  długość, mm, max 20 

  głębokość, mm, max 6 
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2.2. Geowłóknina filtracyjna 
 

Geowłóknina filtrująca –powinna być wykonana z polipropylenu techniką igłowania, tak aby posiadała wła-

ściwości dyfuzyjne pozwalające na swobodny przepływ wody. Właściwości materiału powinny być nie-

zmienne w stanie suchym i wilgotnym. Odporne agresywne środki chemiczne, grzyby i gnicie. 

Należy pamiętać o wykonaniu zakładów w miejscu łączenia zgodnie z dokumentacją producenta  

Parametry jakie powinna spełniać  

- siła przebicia  metoda CBR 2.75 kN 

- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz 16/16 kN 

- wytrzymałość na wyrywanie (Grab test) 920 N 

- zdolność przepływu wody i nacisku  

      20 kPa  min 48.1m
2
/s * 10

-7
 

      100 kPa  min 17.7m
2
/s * 10

-7
 

      200 kPa  min 10.5m
2
/s * 10

-7
 

- prędkość przepływu wody prostopadłego do płaszczyzny wyrobu min. 0,08m/s  

- charakterystyczna wielkośc porów 80μm  

masa powierzchniowa ok. 250 g/m
2
 

 

2.3. Materiały do wykonania  nawierzchni i rynsztoka z kostki granitowej 
 
Kostka granitowa- wymiary i kolor kostki zostanie wybrany na komisji konserwatorskiej. 

Granit jest to skała magmowa typu głębinowego, powstała wskutek powolnego zastygania magmy 

na dużej głębokości. Składa sie z kwarcu, skaleni i miki. Granit ma strukturę ziarnistą. Odznacza się dużą 

wytrzymałością na ściskanie, wielką odpornością na wpływy atmosferyczne i twardością, daje się dobrze 

obrabiać i polerować. Stosowany z powodzeniem do robót elewacyjnych, na posadzki i stopnice, do 

murów w budowlach inżynierskich oraz w drogownictwie jako krawężnik, kostka. 

Parametry jakie powinien posiadać kamień zastosowany na nawierzchnię.  

Wytrzymałość na ściskanie 110 do 170 MPa.  

Odznaczać się szczególnie dobrą łupliwością, polerownością i dobrą blocznością. 

Powinien być mrozoodporny, nasiąkliwość   < 1%  

Nasiąkliwość, określa maksymalną ilość wody, jaką może wchłonąć skała. Wyróżnia się 

nasiąkliwość wagową i objętościową. Nasiąkliwość wagowa jest to stosunek masy wody pochłoniętej 

przez próbkę kamienia, pod ciśnieniem atmosferycznym, do masy próbki w stanie suchym. Sposób 

mierzenia nasiąkliwości określono w PN-B-04101. 

Cecha ta ma istotne znaczenie przy użyciu kamienia na mury piwniczne, fundamenty, poziome elementy 

kamienne narażone na opady atmosferyczne. Nasiąkliwość, określa maksymalną ilość wody, jaką może 

wchłonąć skała. Wyróżnia się nasiąkliwość wagową i objętościową. Nasiąkliwość wagowa jest to stosunek 

masy wody pochłoniętej przez próbkę kamienia, pod ciśnieniem atmosferycznym, do masy próbki w 

stanie suchym. Sposób mierzenia nasiąkliwości określono w PN-B-04101. Cecha ta ma istotne znaczenie 
przy użyciu kamienia na mury piwniczne, fundamenty, poziome elementy kamienne narażone na opady 

atmosferyczne. 

Mrozoodporność, jest to zdolność materiału nasyconego wodą do przeciwstawiania się 

zniszczeniu przez mróz. Określa się ją w ten sposób, że po nasyceniu wodą próbkę kamienia poddaje się 

wielokrotnemu zamrażaniu (w zamrażarce) i rozmrażaniu (w wodzie). Po zakończeniu badania próbka nie 

powinna wykazywać wyraźniejszych uszkodzeń. Sposób badania jest opisany w PN-B-04102; istotna w 

ocenie jakości kamienia przeznaczonego na ściany zewnętrzne, okładziny zewnętrzne, podpory 

mostowe.2.2.1.8. Ścieralność, określa odporność na ścieranie. Wyraża się ją stratą wysokości badanej 

próbki kamiennej, poddanej ścieraniu na tarczy Boehmego, zgodnie z PN-B-04111; istotna w ocenie 

jakości kamienia przeznaczonego na stopnice. 

Podsypka -na podsypkę należy stosować piasek budowlany. Piasek do podsypki cementowo-piaskowej  

  powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711. 

Podbudowa- W dokumentacji projektowej jako podbudowę przewidziano warstwę grubości 35 cm (po 

   zagęszczeniu) z tłucznia wykonanego z kruszywa naturalnego grubości 15 cm i podsypki piaskowej  

  grubości 20 cm 

Tłuczeń - zastosować kamień łamany uzyskany w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni  

narzutowych i otoczaków. Zalecana frakcja kruszywa do 63mm Kruszywo powinno być jednorodne, 

 bez zanieczyszczeń i domieszek gliny.  

Elastyczna zaprawa mineralna do spoinowania- np. Elastoschlämme 2K produkcji firmy Remmers 

Proszek P: spoiwa hydrauliczne, frakcjonowane kruszywa mineralne, dodatki. 
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Gęstość nasypowa: ok. 1,5 kg/l 

Uziarnienie: < 1 mm 

Płyn zarobowy Z: odporna na alkalia dyspersja tworzyw sztucznych zapewniająca elastyczność. 

Odczyn pH: ≥ 7 

Zawartość ciał stałych: ok. 51 % wag. 

Proporcje mieszania: 1 cz. wag. proszku + 0,34 cz. wag.płynu zarobowego 

Konsystencja: odpowiednia do szlamowania, nakładania pędzlem, natryskiwaniai szpachlowania 

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C ok. 60 min. 

Temperatura powietrza i obiektu podczas nakładania: +5°C do +25°C 

Sposób nakładania: pędzel murarski, pędzel zwykły, paca stalowa 

Ilość nakładanych warstw szlamu uszczelniającego: co najmniej dwie 

Możliwość obciążania +20°C: po 2 dniach można obciążać mechanicznie, pokrywać okładzinami 

i powłokami, po 7 dniach można obciążać wodą. 

Mostkowanie rys: ok. 1 mm (przy grubości warstwy 2 mm) 

Wodoszczelność: wodoszczelny przy ciśnieniu 1,5 bar 

Przyczepność do podłoża: ok. 1,5 N/mm2 

Przyczepność przy zespoleniu z okładzinami ceramicznymi: 1,0-1,5 N/mm2 przy stosowaniu kleju 

Remmers Flexkleber 

 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania  

z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki , wiertarki mechaniczne itp.) 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
-  

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki  

brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa 

się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek  

na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego. Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 

tarczą). 

 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materia-

łu), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transpor-

towych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania 

gruntów (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne". 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe, zgodnie z przyjętą osnową geode-

zyjną, stanowiące przestrzenny układ odniesienia pomiarów do określania usytuowania elementów konstrukcji 

zgodnie z PN-87/N-02251 i PN-N-02211. 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
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5.2. Wykopy 

5.2.1. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
 
Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpie-

niem do wykonywania robót ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ± 5 

cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. Odchylenia osi wykopu lub nasypu od osi projek-

towanej nie powinno być większe niż ± 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziem-

nych nie może przekroczyć + 1 cm i – 3 cm. Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej 

o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Maksymalna  

głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
 

5.2.2 Odwodnienie robót ziemnych 
 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowa-

dzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewil-

goceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby po-

wierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. Je-

żeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzy-

datność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny 

koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowiezio-

ny grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być po-

przedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni 

spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i grun-

towe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 

5.2.3. Wykonywanie wykopów 
 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geo-

logicznych. W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę śro-

dowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania 

terenu i stosunków wodnych. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego 

lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni 

lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom ( Ustawa o 

ochronie przyrody z 2004r Dz.U. Nr 92, poz.880). Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej 

struktury gruntu. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 

głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Przy zbliżeniach do 

uzbrojenia istniejącego bezwzględnie wykopy wykonać ręcznie. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim 

sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli 

należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. Wejście po drabinie do wykopu winno być wyko-

nywane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 

20 m..W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu pro-

jektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem nadzoru celem podjęcia odpowiednich de-

cyzji. 

Należy pamiętać, że: 

Metoda wykonania wykopu  (ręczna lub mechaniczna) powinna być dostosowana do głębokości wykopu, da-

nych geotechnicznych posiadanego sprzętu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumen-

tacją projektową lub wskazaniami Inżyniera. Wykop rowka drenarskiego należy rozpocząć od wylotu rurki dre-

narskiej i prowadzić ku górze, w celu zapewnienia wodzie stałego odpływu. Szerokość dna rowka drenarskiego 

powinna być, co najmniej 5 cm większa od zewnętrznej średnicy układanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp 

rowków należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, a jeśli w dokumentacji nie określono inaczej, na-

chylenie powinno wynosić od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwających się należy skarpie 

zapewnić stateczność lub stosować obudowę wykopu zgodnie z BN-83/8836-02. 

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o 

szerokości, co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu – dla komunikacji; kąt nachylenia skarp odkładu wydo-

bytego gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego. 
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5.2.4. Zabezpieczenie skarp wykopów 

 
W gruntach osuwających się należy skarpie zapewnić stateczność lub stosować obudowę wykopu zgodnie z BN-

83/8836-02. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa 

terenu o szerokości, co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu – dla komunikacji. Kąt nachylenia skarp od-

kładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego. 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecz-

nych nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iły)         o nachyleniu 2:1 

- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych    o nachyleniu 1:1,25 

- w gruntach sypkich (piaski)          o nachyleniu 1:1,5 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębo-

kości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki 

umożliwiające odpływ wód opadowych. 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwa-

ne z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych  
      czynników. 

 

5.3. Opaska żwirowa  

5.3.1. Przygotowanie podłoża pod geowłóknine i ułożenie geowłókniny 
 

 Podłoże pod geowłókninę powinno zostać oczyszczone z elementów które mogą uszkodzić geowłókninę  

 (kamienie, korzenie). Podłoże ułożone ze spadkiem 3 % od budynku powinno być równe. 

 Szerokość geowłókniny powinna być dostosowana do szerokości wykonanej opaski.  Geowłókninę układać  

 lekko naciągając na długości opaski. Geowłókninę należy łączyć na zakład os zer. min 0.5 m . Do przytwier-

dzenia geowłókniny do podłoża stosuje się szpilki lub pręty stalowe o średnicy ok. 12 mm. Koniec pręta powi-

nien być zaostrzony i mieć długość min. 30 cm. Pręt mocujący powinien posiadać odgięcie pręta w kształcie 

litery J które dociska geowłókninę do podłoża. Elementy mocujące stosuje się na zakładach i na krawędziach 

pasów. Należy zwracać uwagę aby nie uszkodzić geowłókniny 

 

5.3.2. Wykonanie opaski  
 

Opaskę żwirową  wokół budynku ze żwiru płukanego o granulacji 16-32 mm i głębokości  

około 10-15 cm . Minimalna szerokość opaski winna wynosić 50cm. Opaskę ułożyć na wyprofilowanym gruncie 

ze spadkiem  od budynku wynoszącym około 3%. Opaskę żwirową  należy ułożyć na  gruncie piaszczystym, 

oddzielając geowłókniną filtracyjną. W przypadku występowania gruntu spoistego w bezpośrednim sąsiedztwie 

fundamentów, należy go wymienić na piaski średnie, zagęszczone do stopnia ID >0,40. Opaskę należy ograni-

czyć obrzeżem trawnikowym 
 

5.3.3 Wykonywanie ograniczenia z obrzeży trawnikowych  
 
Zakres robót obejmuje przygotowanie koryta pod obrzeża , ulżenie podsypki i ustawienie i wypoziomowanie 

obrzeży trawnikowych 20x6 cm zatopionych do poziomu opaski z zachowaniem odstępu pomiędzy nimi  1 cm  

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 4 cm.  

 

5.4. Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 

5.4.1. Koryto pod nawierzchnię 
   

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektem i spadkiem od budynku . 

Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora.. 

 

5.4.2. Podbudowa  
 

Podbudowę z kostki brukowej wykonać z tłucznia łamanego o grubości 15 cm na podsypce piaskowej. Łączna 

grubość nawierzchni powinna wynosić 45cm. 
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5.4.3. Podsypka   
 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm po zagęszczeniu. Podsypka powinna być 

zagęszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, 

aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody,  

a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki piaskowej powinno wyprzedzać 

układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona 

w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

 

5.4.4. Układanie nawierzchni z kostki granitowej  
 

Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze  

otoczenia nie niższej niż 0ºC. Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wy-

nosiły od 3 do mm. W nawierzchniach z kostki granitowej o nieregularnych kształtach należy przestrzegać, aby 

mimo nieregularnego układu spoin ich grubość była w przybliżeniu jednakowa i nie przekraczała 10 mm. 

 Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania 

(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury tech-

nicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych 

urządzeń. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 

kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Spoiny 

wypełnić piaskiem o granulacji 0÷2 mm, głębokość wypełnienia spoin piaskiem powinno wynosić ok. 5 cm .  

W czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany wodą , aby całkowicie wypełnił spoiny. Do ubijania 

ułożonej nawierzchni z kostek granitowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 

ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 

ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 

 powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.  

Ubijanie kostki na podsypce żwirowej lub piaskowej przy wypełnieniu spoin żwirem lub piaskiem: 

-  Kostkę na podsypce żwirowej lub piaskowej przy wypełnieniu spoin żwirem lub piaskiem 

      należy ubijać trzykrotnie. 

-  Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypełnienie dolnych części 

      spoin materiałem z podsypki. 

-  Obniżenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosić od 1,5 do 2,0 cm. 

-  Ułożoną nawierzchnię kostki zasypuje się mieszaniną piasku i żwiru o uziarnieniu od 0 do 

4 mm, polewa wodą i szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu spoin 

trzeba nawierzchnię oczyścić szczotkami, aby każda kostka była widoczna, po czym należy 

przystąpić do ubijania. 

-  Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o ciężarze ok. 30 kg uderzając 

ubijakiem każdą kostkę oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się od 

lewej i prawej strony do środka projektowanego ciągu pieszego. Drugie ubicie należy 

poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą . 

- Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostki do 

wymaganego przekroju poprzecznego i podłużnego terenu. 

Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

 

Pielęgnacja nawierzchni. 

Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione piaskiem polega na polaniu 

nawierzchni wodą w kilka godzin po zasypaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez 

okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i 

utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni – w zależności od 

warunków atmosferycznych nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku. 

 

5.4.5. Układanie zabrukowania studzienki  
 
Technologia ułożenia analogicznie jak nawierzchni z kostki granitowej. Średnica zabrukowania około 1.o m. 

Kostkę układać koncentrycznie. Spoiny uszczelnić elastyczną zaprawą mineralną do spoinowania. 

Do uszczelnienia zastosować np. preparat firmy Remmers Elastoschlämme 2K  

 Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być mocne, czyste, pozbawione luźnych cząstek, może być suche lub matowo wilgotne.  

Niezwilżalne pozostałości (np. warstwy spieczone, oleje, tłuszcze, farby) należy usunąć. 
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Spoiny, ubytki i rozwarte rysy należy zamknąć a wystające krawędzie załamać. 

Podłoża gruboporowate (np. porowate bloczki z betonu lekkiego) należy wcześniej 

wyszpachlować (np. szlamem Remmers Elastoschlämme 2K).Porowate podłoża należy zagruntować preparatem 

Remmers Kiesol wymieszanym 1:1 z wodą. Gdy środek gruntujący jest dokładnie wchłonięty przez podłoże 

można nakładać pierwszą warstwę powłoki. 

 Sposób stosowania 
Materiał Remmers Elastoschlämme 2K dostarczany jest w opakowaniach o łącznym ciężarze 

30 kg względnie 15 kg, zawierających obydwa składniki (sucha zaprawa i składnik płynny) odważone w odpo-

wiednich proporcjach. Suchą zaprawę należy wsypywać do części płynnej 

przy ciągłym mieszaniu. Należy tak długo mieszać aż powstanie jednorodna, pozbawiona grudek 

zaprawa o konsystencji odpowiedniej do nakładania pędzlem i szpachlowania. 

Nie wolno pozostawiać niezwilżonych grudek proszku. Czas mieszania: ok. 3 minuty. 

W razie potrzeby można także przygotowywać mniejsze ilości mieszając w proporcji 3,5 kg 

proszku + 1,2 kg składnika płynnego. Urządzenia do mieszania: wiertarka z zamocowanym mieszadłem lub mie-

szarka przeciwbieżna. Przy wykonywaniu pierwszej warstwy, nakładanej zasadniczo pędzlem, do gotowej mie-

szanki można dodać do 0,8 l wody na każde opakowanie 30 kg (do 0,4 l na opakowanie 15 kg, do 0,1 l na każde 

4,7 kg przy mniejszych ilościach) dla uzyskania konsystencji ułatwiającej nakładanie. Poza tym przypadkiem nie 

należy dodawać wody ani zmieniać proporcji mieszania. Kolejne warstwy nakładane są pędzlem lub metodą 

szpachlowania, bez dodawania wody. 

 Uszczelnienie powierzchniowe: 

Po przygotowaniu podłoża nanosi się pierwszą warstwę szlamu Remmers Elastoschlämme 2K, zasadniczo pędz-

lem, przy tym materiał nakłada się intensywnie, do nasycenia i uszczelnienia powierzchni podłoża (zużycie ma-

teriału ok. 2,0 kg/m2). Drugą warstwę i ewentualnie trzecią nakłada się pędzlem lub pacą stalową, w zależności 

od obiektu. Kolejną warstwę można nakładać dopiero, gdy nakładanie nie powoduje uszkodzenia poprzedniej 

warstwy, przy +20°C najwcześniej po 6 godzinach lub następnego dnia. Aby zagwarantować wysychanie hydro-

izolacji bez powstawania naprężeń, nie należy przekraczać zużycia materiału wynoszącego 3,5 kg/m2 na jeden 

cykl roboczy. 

Maksymalna całkowita grubość powłoki ze szlamu Remmers Elastoschlämme 2K wynosi 4 mm. 

 Uszczelnianie spoin: 

Spoiny narożnikowe i złącza w miejscach stale mokrych (intensywnie użytkowane prysznice, balkony i tarasy) 

należy zamknąć taśmą Remmers Fugenband FD (nr art. 4818). W tym celu należy wtopić taśmę uszczelniającą 

w pierwszą warstwę szlamu uszczelniającego Remmers Elastoschlämme 2K układając ją zgodnie z przebiegiem 

spoiny. W basenach pływackich należy stosować taśmę Remmers Fugenband FV (nr art. 4217). W przejściach 

rur i odpływach podłogowych stosować kołnierze uszczelniające. 

 Wskazówki:  

Nie nakładać materiału Remmers Elastoschlämme 2K w przypadku temperatury podłoża poniżej +5° lub powy-

żej +30°C, na zamrożonych podłożach, podczas mrozu, wysokich temperatur lub silnego wiatru. Wymieszany 

materiał należy zużyć w przeciągu czasu przydatności do stosowania (60 minut) a stężałego materiału nie należy 

ponownie mieszać z wodą lub innymi dodatkami. Świeżą powłokę 

należy chronić przez co najmniej 2 dni przed wiatrem, promieniowaniem słonecznym, mrozem a także desz-

czem. Po całkowitym wyschnięciu – przy normalnych temperaturach i warunkach atmosferycznych osiągane jest 

to po 2-3 dniach – można obciążać wodą. W zbiornikach czas odczekania jest około dwa razy dłuższy. Szlam 

Remmers Elastoschlämme 2K nanosi się od strony narażonej na działanie wody (pozytywne obciążenie wodą). 

 Ochrona powłoki: 

Powierzchnie pokryte powłoką Remmers Elastoschlämme 2K należy chronić przed uszkodzeniami. W razie 

bezpośredniego użytkowania warstwy hydroizolacyjnej (ruch pieszy) należy wykonać warstwę ochronną (okła-

dzina posadzkowa zespolona z hydroizolacją, mur lub jastrych ochronny). W celu podwyższenia odporności 

chemicznej powłoki hydroizolacyjnej (gdy nie nakłada  się kolejnych powłok) należy nanieść dodatkowo prepa-

rat Remmers Kiesol (np. w zbiornikach gnojówki). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych 

materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
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6.1. Kontrola jakości opaski żwirowej  
 

Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją kontraktową. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą: 

- dla głębokości koryta : 

- o szerokości do 3 m : ± 1 cm 

- o szerokości powyżej 3 m : ± 2 cm 

- dla szerokości koryta : ± 5 cm 

Sprawdzenie ułożenia geowłókniny 

Sprawdzeniu podlega ułożenie geowłókniny, stwierdzenie braku uszkodzeń , wykonanie zakładów, mocowania 

do podłoża . 

Sprawdzenie podsypki i obsypki żwirowej  

Sprawdzenie podsypki i obsypki  w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych ipodłużnych polega 

na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją kontraktową oraz  niniejszej ST. 
Sprawdzenie obrzeża  

- grubość i równomierność warstw podkładu sposób i jakość zagęszczenia 

- jakość dostarczonych prefabrykatów 

-  prawidłowość ułożenia ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego przy  dopuszczalnych odchyleniach: 
o linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

o niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m  

         długości obrzeża, 

o wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite      wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 

 

6.2. Kontrola jakości rynsztoku i nawierzchni z kostki granitowej 

 
Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją 

kontraktową. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą: 

- dla głębokości koryta : 

- o szerokości do 3 m : ± 1 cm 

- o szerokości powyżej 3 m : ± 2 cm 

- dla szerokości koryta : ± 5 cm 

Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją kontraktową oraz  niniejszej ST. 

Sprawdzenie wykonania rynsztoku i nawierzchni 

Sprawdzenie wykonania  nawierzchni kostek granitowej  polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z doku-

mentacją kontraktową oraz niniejszej ST : 

- pomierzenie szerokości spoin 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania) 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin piaskiem i zaprawą elastyczną 

- sprawdzenia , czy przyjęty deseń (wzór ) i kolor nawierzchni jest zachowany 
Sprawdzenie cech geometrycznych  

- Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości nawierzchni należy przeprowadzić łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 uło-

żonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m nawierzchni . Dopuszczal-

ny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

- Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzić należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty cha-

rakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punk-

tach  załamania nie mogą przekraczać ± 3 cm. 

- Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 

najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 

niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3 %. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

Jednostką obmiaru jest  

- wykopu  1 m
3 
(metr sześcienny): 

- obrzeża trawnikowe mb obrzeża 

- opaska m
3 

- nawierzchni z kostki  1 m
2 
(metr kwadratowy): 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów i zasypek uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-

niem tolerancji  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą . 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
    
PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntu 

BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-55/B-04492    Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 

  wodoprzepuszczalności 

PN-88/B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-10736:1999   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania 

PN-B-12095: 1997     Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-88/B-04481: 1998 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-81/B-03020   Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli  

– Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-ISO 4463-2:2001  Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i stanowiska pomiarowe 

PN-ISO 3443-5:1994  Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie - Szeregi wartości stosowane 

do wyznaczania tolerancji 

PN-ISO 7077:1999   Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji zgodności 

  Wymiarowej. 

PN-N-02211    Geodezja. Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń. Terminologia podstawowa 

PN-87/N-02251    Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 
BN-83/8836-02               Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-01100                    Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

PN-B-04100                    Materiały kamienne. Badania gęstości pozornej, gęstości, porowatości i szczelności, 

PN-B-04101                    Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwością wodą, 

PN-B-04102                    Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

 PN-B-04110                   Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 

 PN-B-04111                   Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

 PN-B-04115                   Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłość) 

 PN-B-06714-15             Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia składu ziarnowego 

 PN-B-06714-28             Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości siarki metodą bromową 

 PN-B-11113                   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

 ISO 4435:1991               Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorki winylu stosowne w systemach  

                                         odwadniających kanalizacyjnych 
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PN-83/B-02482               Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

PN-EN 12699:2003         Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe. 

PN-B-04111                    Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.04.2003 r.  

       „W sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się  

        eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci”  (Dz.U. nr 89 poz. 828 z 2003 r. z późniejszymi zmianami)  

 Wymagania Techniczne Cobrti Instal Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru  

         sieci kanalizacyjnych”  

 Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PP i studzienek wydana przez producenta.  
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  

I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

SST 02.02. 

„RUSZTOWANIA” 
 

 
NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

ST – „Specyfikacja Techniczna” 

OST – „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 

SST – „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna” 

PZJ – „Program Zapewnienia Jakości” 

bhp. – bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

 

Grudzień 2012 r.                            Opracował:  

                                                                                               inż. Ryszard Kowalski 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z montażem i demontażem rusztowań w ramach realizacji projektu budowlanego pt  

„Prac zabezpieczających elewacji oraz wnętrza Bramy Żuławskiej w Gdańsku” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ro-

bót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Zakres opracowania: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynno-

ściami umożliwiającymi i mającymi na celu  montaż i demontaż  rusztować służących do wykonania robót bu-

dowlanych  przy elewacji kościoła  i  innych elementach budynku będącego przedmiotem projektu budowlane-

go. Nie dotyczy rusztowań specjalnych, których wykonanie wymaga sporządzenia projektu i obliczeń  

statycznych. Niniejsza specyfikacja uwzględnia takie prace jak: 

- ustawianie i rozbiórka rusztować łączenie ze schodami i spocznikami, ułożeniem, przekładaniem i roz-

biórka podestów roboczych i zabezpieczających, założeniem i rozbiórka desek krawężnikowych i porę-

czy ochronnych  

- obsadzenia haków w ścianach i zamocowaniu rusztowań do ścian 

- okresowe sprawdzenie sztywności konstrukcji rusztowań  

- montaż daszków zabezpieczających przy wejściach do budynków   

  

1.4. Klasyfikacja robót wg CPV 

 
Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 

 

Kategoria robót:  

45262100-2       Roboty przy wznoszeniu rusztowań  

45262120-8       Wznoszenie rusztowań 

45262110-5          Demontaż rusztowań 

 

1.5. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi 

i określeniami podanymi w Specyfikacji OST „Wymagania ogólne.” 

 
Rusztowanie robocze 

konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, 

służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu; 

Do grupy rusztowań roboczych zaliczane są wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokości za-

równo w budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie typy rusztowań łącznie z rusz-

towaniami jezdnymi. 

Rusztowanie ochronne 

konstrukcja budowlana, tymczasowa, służącą do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości 

ludzi oraz przedmiotów;  

Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie służące do 

wykonywania pracy , lecz stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości . 

Takimi rusztowaniami są np. rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone 

wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. 

Istotnym elementem rusztowań fasadowych jest ich zakotwienie. Sposób zamocowania oraz ilośkotew określają 

instrukcje montażu poszczególnych systemów rusztowań lub dokumentacja techniczna. Sprawdzenie zakotwie-
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nia polega na porównaniu siatki kotwień ze szkicem, dokonaniu pomiarów siły wyrywającej kotwy oraz spraw-

dzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowań typowych zawarte są w instrukcji montażu. W pozostałych 

przypadkach powinny być określone w projekcie technicznym. Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powin-

ny być zamocowane w sposób umożliwiający przeniesienie obciążeń równoległych do ściany. Usytuowanie ko-

tew powinno umożliwiać swobodne poruszanie się po rusztowaniu i być wykonane możliwe najbliżej węzła 

rusztowania oraz prostopadle do ściany.Po wejściu na teren budowy sprawdzamy wygrodzenie strefy niebez-

piecznej. Wymiary i sposób wygrodzenia tej strefy określono w przywołanym wcześniej rozporządzeniu Mini-

stra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r. Konieczne jest również zwrócenie uwagi na zachowanie porządku na bu-

dowie (nieskładowanie materiału i sprzętu montażowego w ciągach komunikacyjnych lub innych miejscach do 

tego nie przeznaczonych). 

Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne. 

 

2. WZNOSZENIE  RUSZTOWAŃ 

2.1.  Materiały 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” 

- Rusztowania robocze przyścienne z rur stalowych, systemowe, rozbieralne. 

Należy zastosować rusztowania przystosowane do robót elewacyjnych, posiadające certyfikat bezpieczeń-

stwa oraz instrukcję montażu i eksploatacji. (Dla rusztowań nieobjętych certyfikatem konieczna jest indywi-

dualna dokumentacja techniczna rusztowania). 

- Folie PE i siatki z tworzyw sztucznych do zabezpieczenia istniejących otworów okiennych, znajdujących się 

na elewacji urządzeń oraz istniejącej zieleni. 
 
Rusztowanie systemowe  

 

 

hs - wysokość przęsła    ws- szerokość przęsła     ls - długość przęsła  

1. stężenie płaszczyzny pionowe: zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym lub bez, otwarte ramy, ramy dra-

binowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stężeń oraz 

inne elementy używane jako wzmocnienie pionowo 

2. stężenie płaszczyzny poziomej: ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy poprzecz-

nicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome  

3. słupek poręczowy; rura z łącznikami umożliwiająca zamontowanie poręczy na ostatniej kondygnacji ruszto-

wania 

4. stężenie wspornika rura zakończona łącznikami służąca do podparcia wsporników rozszerzających rusztowa-

nie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia konstrukcyjnego 

5. węzeł : miejsce rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych,  
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6. Stężenie wzdłużne  

7. Stojak: element pionowy  

8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzący kat prosty z elewacją budynku  

9. Podłużnica: poziomy element zazwyczaj równoległy do elewacji budynku, zgodny z kierunkiem dłuższego 

wymiaru rusztowania  

10. Odciąg: element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku 

11. Pomost: jeden lub więcej podestów, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami  

12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nośnej, służący do układania 

dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych 
13. Podłużnica wzmacniająca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkód typu przejścia nad 

przejazdami , daszkami itp. o rozpiętości większej niż 3m ( w rusztowaniach systemowych ) 

14. Podstawka: sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię 

15. Fundament  

16. Dźwigar mostujący: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenosząca obciążenie, i mogąca stano-

wić cześć konstrukcji rusztowań 

17. Rama pozioma: element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, składający się z 

dwóch podłużnic połączonych poprzeczkami 

18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu zamontowania odciągu  

19. Rama pionowa: główny element pracujący po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, składający się 

z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami 

20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach komunikacyjnych – 

zabezpieczają rusztowania przed upadkiem z wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych  

21. Poręcz główna 

22. Poręcz pośrednia 

23. Bortnica : krawężnik 

24. Zabezpieczenie boczne 

25.Podstawka śrubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji  

26. Złącze: element używany do łączenia dwóch rur  

 złącze krzyżowe : złącze używane do łączenia dwóch rur przecinających się pod kątem prostym  

 złącze obrotowe: złącze używane do łączenia dwóch rur przecinających się pod dowolnym kątem  

 złącze równoległe : złącze używane do łączenia dwóch równoległych rur.  
 złącze wzdłużne : złącze używane do łączenia dwóch rur współosiowo wzdłuż linii prostej 
Rusztowanie niesystemowe 
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2.2. Sprzęt 
 

 - sprzęt montażowy – dostosowany do rodzaju zastosowanych rusztowań 

 - bloczki,  

- dźwigi i podnośniki, 

- buty ochronne wzmocnione, 

- rękawice ochronne, 

- pasy monterskie, 

- kaski ochronne 

 

2.3. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt i materiały należy przewozić środkami transportu dostosowanymi do ciężaru i gabarytów przewożonych 

ładunków. Rusztowania należy magazynować w pomieszczeniach krytych, chroniących przed ciągłym 

zawilgoceniem. 

 

2.4. Wykonanie robót  

 
1. Przed przystąpieniem do montażu rusztowań, należy usunąć wszelkie ruchome elementy otoczenia 

znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie elewacji. 

2. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją produ-

centa albo projektem indywidualnym. 

3. Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów 

poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, 

określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. 
4. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz podestów roboczych powinni posiadać 

wymagane uprawnienia. 

5. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Strefa 

niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowla-

nego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 

6 m. 

6. W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, o której mowa wyżej, może być zmniejszona pod 

warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed 

spadaniem przedmiotów. 

7. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się balu-

stradami. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 

umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypeł-

nia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

8. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniż-

szym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powin-

no być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach przejść i przejazdów 

szerokość daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość przej-

ścia lub przejazdu 

9. Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca: 

a) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i na-

zwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 

b) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania  

10. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwia-

jącym odpływ wód opadowych. 
11. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projek-

cie rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania 

nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN. 

12. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania 

nie może przekraczać 1,5 kN. 

13. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 
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14. Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów 

nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Środki bez-

pieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu. 

15. Otwory okienne i drzwiowe należy zabezpieczyć za pomocą folii PE przed przenikaniem pyłów z roz-

biórki do wnętrza budynku. 

 

2.5. Kontrola jakości i odbiór robót 
 

1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „ Wymagania ogólne”. 

2. Kontrola jakości robót montażowych polega na ocenie zgodności sposobu montażu rusztowań ze specy-

fikacją techniczną zastosowanego typu rusztowań. 

3. Kontrole rusztowań powinny obejmować stan podłoża, posadowienie, stężenie, zakotwienie, pomosty 

robocze i zabezpieczenie urządzeń piorunochrone. 

4. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub 

Inspektora Nadzoru. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole 

od odbioru technicznego. 

5. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności: 

a) użytkownika rusztowania; 

b) przeznaczenie rusztowania; 

c) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru te-

lefonu; 

d) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 

e) datę przekazania rusztowania do użytkowania; 

f) oporność uziomu; 

g) terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 

6. Rusztowania powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzo-

ru, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających za-

grożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okre-

sowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

Zakres czynności objętych sprawdzeniem określa instrukcja producenta lub projekt indywidualny. 

7. Demontaż rusztowania należy wykonać wg zasad zawartych w instrukcji demontażu rusztowania oraz 

uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontażem. 
 

3. OBMIAR ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
 
Ogólne zasady obmiaru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Rusztowania rurowe oblicza się w m
2
 ich powierzchni. Długość rusztowania należy przyjmować wg długości 

ściany z obliczeniem szerokości rusztowania za każdy zarusztowany wypukły narożnik budynku. Wysokość 

rusztowania przyjmuje się od poziomu podłoża , na którym są ustawione do wysokości 1.5 m ponad najwyższy 

pomost roboczy, lecz niw wyżej niż do górnej krawędzi ściany. 

 

4. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom robót zanikających. 
Odbiór rusztowania 

Stwierdzenie zgodności elementów rusztowań z wymaganiami powinno 

obejmować następujące badania : 

-  stan podłoża – przeprowadzeniu badań podłoża na którym będą montowane rusztowania , 

-  posadowienie rusztowania  

-  sprawdzenie jakości materiałów użytych do wykonania elementów rusztowania 

-  stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania , 

- oględziny zewnętrzne elementów oraz sprawdzenie ich wymiarów, 

-  zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem 

   technicznym rusztowania , 

 

- pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
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   rusztowania , 

-  komunikację , czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania , 

-  zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 

       rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy. 

- inne podane w normie 

Badanie rusztowań powinno obejmować sprawdzenie wymagań ogólnych stanu podłoża posadowienia ruszto-

wania, wykonanie złączy i stężeń ,zakotwień, pomostów roboczych i zabezpieczających, urządzeń 

komunikacyjnych i transportowych Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół w którym 

powinna być zawarta decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania do użytku. 

 

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne podstawy płatności robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wy-

konawcą . 

Cena jednostkowa za wykonanie 1m
2
 rusztowana (montaż i demontaż ) winna obejmować prace: 

- ustawienie i rozbiórka rusztowań łącznie ze schodami i spocznikami 

- ułożeniem, przekładaniem i rozbiórka pomostów roboczych i zabezpieczających 

- założeniem i rozbiórką desek krawędziowych i poręczy ochronnych oraz daszków zabezpieczających  

- wykonanie i rozbiórka pionów komunikacyjnych  

- założenie na konstrukcji rusztowań i przekładanie wysięgnika do podnoszenia materiałów  

- obsadzenie haków w ścianach i zamocowanie rusztowań do ściany oraz okresowe sprawdzenie sztywności 

konstrukcji  

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-B-03163-3:1998                               Konstrukcje drewniane - Rusztowania – Badania przy odbiorze 

PN-EN 12811-1:2004 (U)   Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.  

Część 1: Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady  

projektowania 

PN –92/ N - 01256. 02      Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja                         

PN – 92 / N - 01255                                Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa   

PN – 92 / N - 01256.02         Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja   

PN – N - 01256-5:1998     Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach          

ewakuacyjnych i drogach pożarowych                                 

       PN-78/M -47900.00                                Rusztowania stojące metalowe. Określenia podział i 

                                                                       główne parametry 

       PN-78/M - 47900.01                               Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania  stojakowe z                       

rur stalowych. Ogólne wymagania ,badania i eksploatacja 

       PN-78/M – 47900.02                             Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i bada-

nia oraz eksploatacja 

       PN -78/M – 47900.03                           Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza.  

Ogólne wymagania i badania. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru przepony  poziomej przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w murach w technologii firmy Remmers  

(wykonawca może zastosować inny system spełniający takie same wymagania) z zastosowaniem  

preparatu  Kiesol C w ramach realizacji projektu budowlanego pt. „Prac zabezpieczających elewacji oraz wnę-

trza Bramy Żuławskiej w Gdańsku” 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ro-

bót wymienionych w pkt.1.1. 

  

1.3. Zakres robót objętych SST  

 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykona-

nie przepon poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie  

w technologii Remmers z zastosowaniem preparatu  Kiesol C 

 

1.4. Klasyfikacja robót wg CPV  
 
Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 

Kategoria robót          45262600-7                    Różne specjalne roboty budowlane 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projekto-

wą, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania 

ogólne”. 

 

1.6. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi 

i określeniami podanymi w Specyfikacji OST „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST  

 „Wymagania ogólne”. 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych i świadectwach dopuszczających dany materiał do powszech-

nego stosowania w budownictwie. 
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Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, 

nr 92, poz. 881) wyroby budowlane mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót 

budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent do-

konał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia lub uzyskał krajowy 

certyfikat zgodności i oznakował wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Sposób deklarowania zgodności wyrobów budowlanych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 11 VIII 2004 r. (Dz.U.2004, nr 198, póz. 2041) - w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat CE, certyfikat zgodności z do-

kumentem odniesienia lub deklarację zgodności na partię wyrobu oraz kartę katalogową wyrobu lub firmowe 

wytyczne stosowania wyrobu. 

Wyroby należy transportować, składować i przechowywać zgodnie z instrukcją producenta: 

- określającą sposób przewożenia i składowania wyrobu, zabezpieczający przed uszkodzeniem i zniszczeniem, 

- uwzględniającą polskie przepisy obowiązujące w transporcie drogowym i kolejowym. 

Wykonawca jest obowiązany posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych wyrobów przezna-

czonych do wykonywania robót hydroizolacyjnych i termicznych. 

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika budowy. 

 

2.2.1. KIESOL C 

 
Kiesol C jest stosowany jako preparat iniekcyjny przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w murach budynków. 

Wprowadzanie kremu w mur względnie w spoinę odbywa się bezciśnieniowo przez poziomo wywiercone otwo-

ry. Kiesol C może być stosowany także przy wyso-kich stopniach zawilgocenia. Szczególnie nadaje się do mu-

rów licowych (z cegły, kamienia natu-ralnego). Nie nadaje się do betonu komórkowego. 

Kiesol C jest wodnym, bezrozpuszczalnikowym kremem iniekcyjnym o zawartości substancji czynnej wynoszą-

cej 80%.  

Dane techniczne produktu  

Dane techniczne w momencie dostawy  

Wygląd, konsystencja: mleczny, biały krem  

Zawartość substancji czynnej: ok. 80% wag.  

Gęstość: ok. 0,89 g/cm³  

Temperatura zapłonu: > 100 °C 

 

2.2.2. KIESOL 
 
Płynny koncentrat krzemionkujący stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli. 

Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapi-

larnie, do uszczelniania piwnic od wewnątrz i renowacji cokołów. Poza tym w zbiornikach wody pitnej, kana-

łach, oczyszczalniach ścieków itp. 

Dane techniczne: 

Gęstość: ok. 1,15 g/cm3 

Odczyn pH: ok. 11 

Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu: 

Przepuszczalność pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości) 

Nasiąkliwość powierzchniowa: w: ≤ 0,5 kg/m2·h0,5 

Wzmocnienie: do 5 N/mm2 (MPa) 

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeŜo czystą wodą. 

Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg 

Trwałość podczas składowania: W zamkniętych pojemnikach co najmniej 3 lata. 

Preparat  KIESOL posiada atest higieniczny PZH oraz Aprobatę Techniczną ITB AT-15-3110/2001. 

 

2.3.  BOHRLOCHSUSPENSION 
 
Bardzo drobnoziarnista zaprawa. Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka charakteryzująca 

się, po dodaniu wody, wysoką płynnością i zdolnością bezskurczowego wypełniania pustek w 

murze. Dzięki stosunkowo niskiej wytrzymałości nadaje się do stosowania w starych murach i 
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daje się łatwo nawiercać. Po związaniu charakteryzuje się dobrą przyczepnością na sucho, 

porowatością i przepuszczalnością płynów iniekcyjnych. Wysoka odporność na siarczany 

rozpuszczalne w wodzie. 

Dane techniczne 

Uziarnienie: < 0,2 mm 

Gęstość świeżej zaprawy: ok. 1,6 kg/dm3 

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 4 godz. przy +20°C 

Czas wiązania przy 20°C 

początek wiązania: > 8 godz. 

koniec wiązania: > 10 godz. 

Zawartość porów powietrznych: < 10% obj. 

Zawartość alkaliów: < 0,5% 

Zawartość fazy C3A: < 0,1% 

Kolor: szary 

Gęstość objętościowa: ok. 1,4 kg/dm3 

Porowatość: > 20% wag. 

Wytrzymałość na zginanie 

7 dni: ok. 0,7 N/mm2 

28 dni: ok. 1,0 N/mm2 

Wytrzymałość na ściskanie 

7 dni: ok. 1,5 N/mm2 

28 dni: ok. 3,5 N/mm2 

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą. 

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 20 kg. 

Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu,  

co najmniej 1 rok. 

Zaprawa iniekcyjna  BOHRLOCHSUSPENSION posiada atest higieniczny PZH. 

 

2.4. SULFATEXSCHLÄMME 
 
Mineralna, odporna na siarczany, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca (szlam 

uszczelniający). Przepuszczalna dla pary wodnej, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem 

powłoka uszczelniająca, która cechuje się wysoką odpornością mechaniczną. 

Dane techniczne: 

Ilość wody zarobowej: 20 do 21 % 

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 60 minut 

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C 

Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania 

Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 N/mm2 

Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 N/mm2 

Nasiąkliwość kapilarna: w24:< 0,1 kg/m2·h0,5 

Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ: < 200 

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą. 

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg. 

Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, 

co najmniej 1 rok. 

Zaprawa uszczelniająca  SULFATEXSCHLÄMME posiada atest higieniczny PZH oraz 

Aprobatę Techniczną ITB AT-15-3110/2001. 

 

2.5. WODA 
 
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 

badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 
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3. SPRZĘT 
  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

- do wiercenia otworów iniekcyjnych - wiertarki odpowiedniej jakości o mocy co najmniej 1000 W; 

- do bezciśnieniowego nasączania - zestaw zasobników do napełniania otworów (zalecane); 

- do metody niskociśnieniowej: 

opryskiwacz ogrodowy ze złączką (wąż ciśnieniowy z głowicą chwytakową) lub pompy iniekcyjne np. 

membranowe lub tłokowe; metalowe pakery iniekcyjne z zaworem niskociśnieniowym lub jednorazowe  

 pakery z tworzywa sztucznego; 

- do przygotowania podłoża - narzędzia do skucia uszkodzonych tynków: młotki, przecinaki, 

młoty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzędzia do oczyszczenia powierzchni: 

szczotki, szczotki druciane, urządzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie 

mgławicowe). 

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z 

pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym 

mieszadłem, pojemniki na zaprawę, 

- do nakładania drobnoziarnistych zapraw uszczelniających (szlamów uszczelniających) - 

szczotka do nakładania szlamów, ławkowiec ewentualnie nakładać maszynowo agregatami  

do tynków drobnoziarnistych. 

 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z in-

strukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

 

Materiały firmy Remmers są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa 

sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być 
przenoszone przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały 

proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, wodorozcieńczalne 

preparaty iniekcyjne należy chronić przed mrozem. Materiały należy składować w zadaszonych 

magazynach. Należy sprawdzać termin ważności produktu. 

Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w 

szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót murowych 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Badania wstępne 
 

Przed wykonaniem iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie należy wykonać badania 

wstępne obiektu. 

Należy określić: 

- stopień zawilgocenia materiału budowlanego (stosunek aktualnej zawartości wody do zawartości wody  

       w stanie nasycenia); 

- obecność pustek w murze; 

- zawartość soli rozpuszczalnych w wodzie (siarczany, chlorki i azotany); 

- obecność i skuteczność izolacji pionowych. 

W zależności od wyników badań wstępnych należy wybrać odpowiednią metodę iniekcji oraz ustalić rodzaj i 

zakres niezbędnych prac uzupełniających. Wysokość, na jakiej wykonywane są otwory iniekcyjne zależy od 

rodzaju i skuteczności funkcjonowania zewnętrznej hydroizolacji ściany, poziomu terenu przy budynku oraz 
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przewidywanych zabiegów dodatkowych i należy ją ustalić przed rozpoczęciem prac. 

Zaleca się stosować następujące zasady: 

- w przypadku braku zewnętrznych izolacji pionowych iniekcję należy wykonywać powyżej 

poziomu terenu (z reguły ok. 10-20 cm powyżej poziomu terenu); 

- w przypadku stwierdzenia skutecznych zewnętrznych izolacji przeciwwodnych iniekcję należy 

wykonywać powyżej dolnej krawędzi tej izolacji (z reguły ok. 10-20 cm powyżej dolnej 

krawędzi izolacji przeciwwodnej); 

- w ścianach wewnętrznych iniekcję należy wykonywać jak najniżej (z reguły ok. 10-20 cm 

powyżej poziomu posadzki). 

W przypadku wykonywania w jednym obiekcie iniekcji na różnych wysokościach, poziome 

odcinki rzędów otworów iniekcyjnych na różnych wysokościach należy połączyć rzędem 

otworów iniekcyjnych wierconych w pionie. 

 

Stopnie zasolenia określane są następująco: 

                      Niskie        średnie    wysokie 

Chlorki       < 0,2 %      0,2-0,5 %     >0,5 % 

Azotany      < 0,1 %      0,1-0,3 %    >0,3 % 

Siarczany    < 0,5 %      0,5-1,5 %    >1,5 % 

Za ogólny poziom zasolenia muru przyjmuje się najwyższą kategorię jaką osiąga którakolwiek  

z soli. W przypadku stwierdzenia obecności szkodliwych soli konieczne jest tynkowanie ścian 

specjalnymi tynkami renowacyjnymi o wysokiej porowatości i zdolności magazynowania soli. 

Metoda iniekcji z zastosowaniem preparatu  Kiesol najlepiej nadaje się do porowatych 

materiałów budowlanych o stopniu zawilgocenia do 60%. W przypadku stopnia zawilgocenia  

>60% należy wstępnie wysuszyć mur np. metodą mikrofalową lub termiczno-konwekcyjną  
Albo wiercić otwory iniekcyjne wyżej. 

W razie stwierdzenia pustek w murze (np. mur z sypkim wypełnieniem rdzenia, wąskimi rysami 

itp.), należy najpierw wypełnić te pustki zaczynem iniekcyjnym  Bohrlochsuspension. 

 

5.3. Iniekcja zaczynu iniekcyjnego  Bohrlochsuspension – wypełnienie pustek 
 
Iniekcję w celu wypełnienia pustek wykonuje się w razie stwierdzenia pustek w murze w trakcie 

wstępnych badań lub podczas wiercenia otworów iniekcyjnych. Przed zastosowaniem dodać do proszku ok. 

50% wody, a więc około 10 l na każde 20 kg proszku (zawartość jednego opakowania), starannie wymieszać 
np. mieszarką przeciwbieżną lub wiertarką z zamocowanym mieszadłem i po pewnym czasie ponownie zamie-

szać. Zbyt mała ilość wody po-woduje niewystarczającą płynność, zbyt duża ilość wody prowadzi do oddzie-

lania wody, nierównomiernego twardnienia względnie wydłużenia czasu wiązania. Czas przydatności 

do stosowania po wymieszaniu: ok. 4 godz. przy +20°C. Przyspieszenie czasu wiązania, zwłaszcza 

przy niskich temperaturach i mokrym murze, można spowodować przez dodanie ok. 10% 

zaprawy błyskawicznie wiążącej np.  Rapidhärter. Przy bezciśnieniowym wypełnianiu pustek materiał  

Bohrlochsuspension wlewany jest przez lejek. Przy wtłaczaniu pod ciśnieniem należy dodawać do suspensji  

Bohrlochsuspension 5% domieszki upłynniającej  Fließmittel i stosować odpowiednie 

urządzenia iniekcyjne. Najwcześniej po 7 dniach od wprowadzenia A Bohrlochsuspension 

otwory iniekcyjne należy ponownie rozwiercić wiertłem o średnicy większej o ok. 2-4 mm i 

wykonać hydrofobową przeponę przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie stosując preparat Kiesol. 

W przypadku murów ze szczególnie dużą ilością pustek można najpierw wypełnić rząd otworów 

materiałem  Bohrlochsuspension a potem ok. 5 cm wyżej wykonać iniekcje preparatem  Kiesol 

 

5.4. Iniekcja  Kiesol C – metoda niskociśnieniowa 

 

Stary tynk należy usunąć na co najmniej 80 cm powyżej rozpoznawalnej krawędzi zawilgocenia. Zniszczone 

spoiny usunąć na głębokość 2 cm. Otwarte spoiny wypełnić zaprawą Remmers Grundputz. Powierzchnie ścian 

od górnej krawędzi posadzki względnie poziomu terenu do wysokości 30 cm powyżej poziomu wiercenia otwo-

rów należy uszczelnić szlamem uszczelniającym Remmers Sulfatexschlämme w systemie Remmers Kiesol 

(spryskać podłoże preparatem Kiesol, nanieść pędzlem szlam Remmers Sulfatexschlämme, następnie nanieść 

drugą warstwę szlamu). Kiesol C jest wprowadzany w mur metodą iniekcji przez wywiercone otwory. Otwory 

wierci się zazwyczaj na poziomie terenu (od zewnątrz) lub na poziomie posadzki (wewnątrz). W otwór wkłada 

się jak najgłębiej lancę iniekcyjną o średnicy dopasowanej do średnicy otworu. Przez powolne wyciskanie kremu 

przy jednoczesnym wysuwaniu lancy iniekcyjnej należy osiągnąć całkowite wypełnienie otworów. Korzystnie 

jest zastosować odstępy między otworami wynoszące 12 cm i średnice otworów 12 mm. Głębokość otworu po-
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winna być o ok. 2 cm mniejsza od grubości muru. Z otworów należy usunąć pył wiertniczy przed rozpoczęciem 

iniekcji. Iniekcja jest możliwa do stopnia zawilgocenia ok. 95%. 

Pionowe uszczelnienie powierzchni od poziomu posadzki do wysokości ok. 30 cm powyżej poziomu otworów.  

Zabiegi antysolne preparatami Remmers Sulfatex flüssig i/lub Remmers Salzsperre.  

W zależności od rozpoznanego obciążenia muru i wymagań co do sposobu użytkowania pomieszczeń wymie-

nione materiały należy stosować z pro-duktami systemu tynków renowacyjnych Remmers.  

Należy przestrzegać instrukcji technicznych poszczególnych produktów. 

W metodzie niskociśnieniowej stosowane są niskociśnieniowe pakery iniekcyjne lub iniektory plastykowe. Jako 

urządzeń iniekcyjnych można używać np. odpowiednich pomp tłokowych lub membranowych. Preparat iniek-

cyjny należy podawać pod ciśnieniem 4-8 bar, tak długo aż 

wprowadzi się w mur wymaganą ilość materiału. 

 

W tym projekcie izolację poziomą należy wykonać po zewnętrznym obwodzie murów w murze ceramicz-

nym, około 10 cm nad posadzką przyziemia przy pomocy iniekcji niskociśnieniowej przy zastosowaniu 

kremu na bazie siloksanów. 

 wywiercić poziome otwory o średnicy 14 (zależnie od posiadanych iniektorów) w murze z 

cegły (zaleca się usytuowanie w spoinie muru). Ze względu na grubość muru otwory iniek-

cyjne,  należy wykonać obustronnie z przesunięciem otworów iniekcyjnych o około 6 cm , na 

przeciwległych powierzchniach ściany. Głębokość otworów iniekcyjnych ½ szerokość ściany 

+ 8 cm . W rozstawie co około 12cm. Otwory należy usytuować w spoinach muru. 

 otwory zainiektować preparatem hydrofobizującym do wysycenia muru 

 zamknąć otwory zaprawą bezskurczową stosowaną w systemie izolacji, otwory wypełnić 

tak aby była możliwość wykonania na nich spoiny. 

 

5.5. Powłoka uszczelniająca 

 
Powłokę uszczelniającą należy wykonać od poziomu posadzki do wysokości ok. 20 cm powyżej 

rzędu otworów iniekcyjnych. Wymieszać preparat  Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone 

podłoże metodą natryskową używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy 

preparat  Kiesol zostanie wchłonięty przez podłoże, należy nanieść pierwszą warstwę 
szlamu uszczelniającego  Sulfatexschlämme. Wlać najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do 

czystego pojemnika, wsypać 25 kg  Sulfatexschlämme i wymieszać mieszarką przez ok. 

minuty doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krótko 

zamieszać, aż osiągnie się konsystencję odpowiednią do stosowania. Należy dokładnie 

przestrzegać podanych ilości wody zarobowej! Bezpośrednio po wymieszaniu nakładać szlam 

 Sulfatexschlämme na przygotowaną powierzchnię techniką szlamowania używając 

miękkiego pędzla. Po ok. 20 minutach (zależnie od podłoża) nanieść drugą warstwę szlamu w 

taki sam sposób. Minimalna ilość szlamu nakładanego w jednej warstwie wynosi 2,0 kg/m2 

(grubość warstwy > 1mm). Całkowita grubość powłoki wykonanej materiałem  

Sulfatexschlämme nie może w żadnym miejscu przekraczać 5 mm.  

 

Zużycie: 

0,1 kg/m2  Kiesol 

4,0 kg/m2  Sulfatexschlämme 

 

5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Preparat  Kiesol jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na związkach kwasu 

krzemowego zawierających wodorotlenek potasu. Preparat został zaklasyfikowany jako 

drażniący. Działa drażniąco na oczy i skórę. Dlatego należy: 

- chronić przed dziećmi 

- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 

- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 

- nosić okulary lub ochronę twarzy 

Drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca  Sulfatexschlämme zawiera cement, który w 

połączeniu z wodą reaguje alkalicznie. Preparat został zaklasyfikowany jako drażniący. Działa 

drażniąco na oczy i skórę. Dlatego należy: 

- chronić przed dziećmi 

- nie wdychać pyłu 
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- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 

- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 

- nosić odpowiednie rękawice ochronne 

Materiały mineralne  Bohrlochsuspension zawiera cement, który w połączeniu z wodą reaguje  

alkalicznie oraz wapno. Dlatego należy: 
- chronić przed dziećmi 

- nie wdychać pyłu 

- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 

- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 

- nosić odpowiednie rękawice ochronne 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wyko-

nywania zabezpieczenia wodochronnego. 

Kontrola wykonania zabezpieczeń wodochronnych polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych warunków technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 

inspektora nadzoru: 

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonywania robót hydroizo-

lacyjnych, 

- w odniesieniu do całego obiektu  (kontrola końcowa) - po zakończeniu robót. 
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać zgodnie z 

projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze 

sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa budowlanego 

Wykonanie przepon poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w technologii Remmers 

z zastosowaniem preparatu  Kiesol wymaga utrzymania odpowiednich warunków technicznych  

i klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w 

czasie aplikacji poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych 

pomiędzy wykonywaniem kolejnych etapów prac. Czas ten uzależniony jest od panującej 

temperatury, wilgotności, sposobu wentylacji itp. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu 

konieczne jest aby spełnione zostały następujące warunki: 

Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel. 

Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem do wiercenia otworów iniekcyjnych 

– profesjonalnymi wiertarkami o mocy co najmniej 1000 W i odpowiednimi wiertłami. 

Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

W przypadku iniekcji metodą ciśnieniową wykonawca powinien dysponować sprzętem do 

iniekcji ciśnieniowej – odpowiednimi pompami iniekcyjnymi i pakerami iniekcyjnymi. 

Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, 

przygotowania, nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych prac: 

- termometry powierzchniowe, 

- termometry do pomiaru temperatury powietrza, 

- przyrządy do pomiaru grubości warstw szlamu uszczelniającego. 

Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z 

odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W razie 

jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne 

badania. 

W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów 

zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem. 

Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i 

warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. 

Kopia tej dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej 
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6.2. Prace wstępne 
 
Należy sprawdzić stan muru przed przystąpieniem do prac. W przypadku obecności dobrze 

przylegającego tynku, jego usuwanie przed iniekcją nie jest konieczne. W przypadku murów nie 

otynkowanych lub murów, z których skuto tynki należy je wyspoinować zaprawą cementową. 

Jeżeli roboty prowadzone są w wykopie, należy sprawdzić czy wykop jest wystarczająco szeroki 

i prawidłowo oszalowany. Należy ocenić stan techniczny muru. W przypadku murów w złym 

stanie technicznym konieczna jest ich naprawa i ewentualne wzmocnienie. Należy sprawdzić 
strukturę muru oraz obecność pustek w murze. W razie stwierdzenia pustek w murze konieczna 

jest wstępna iniekcja płynnej zaprawy  Bohrlochsuspension. 

 

6.3. Wiercenie otworów iniekcyjnych 
 
Należy sprawdzić odstępy między otworami – powinny być równe, w żadnym miejscu odstęp 

między otworami nie może być większy od 15 cm, na 1 metrze bieżącym muru musi być 

wykonanych 8 otworów iniekcyjnych. Należy skontrolować głębokość otworów. 

Wysokość, na której wyznaczono rząd otworów iniekcyjnych powinna być zgodna z zasadami 

opisanymi w punkcie 5.1. 

Średnica otworów musi być zgodna z przyjętą technologią. W przypadku metody 

bezciśnieniowej średnica otworów musi wynosić co najmniej 24 mm (maksymalnie 30 mm). 

Należy sprawdzić czy z otworów został usunięty pył wiertniczy. 

 

6.4. Wykonanie robót iniekcyjnych 
 

Podczas wykonywania iniekcji należy kontrolować na bieżąco zużycie preparatu iniekcyjnego, 

staranność wprowadzania preparatu iniekcyjnego w poszczególne otwory, dokładność 
zamknięcia otworów po iniekcji. Odbiór robót iniekcyjnych powinien być dokonany przed rozpoczęciem 

 kolejnych prac renowacyjnych (np. tynkowaniem). 

 

6.5. Wykonanie powłoki uszczelniającej 
 
Kontrolę wykonania powinno wykonywać się podczas nakładania kolejnych warstw oraz 

bezpośrednio po nałożeniu każdej nowej warstwy. Należy sprawdzić dokładność wykonania – 

jednorodność grubości warstwy, rzeczywistą grubość warstwy, pełne pokrycie powierzchni. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 przepony przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie mierzonej w 

przekroju muru (iloczyn długości i grubości muru). W razie wykonywania otworów 

iniekcyjnych na różnych wysokościach należy dodać powierzchnie przepon wykonywanych w 

pionie w celu połączenia przepon poziomych umieszczonych na różnych wysokościach. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projek-

tową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

- pełną dokumentację powykonawczą, 

- protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 

- oświadczenie Inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań dotyczących prawidłowości wy-

konania robót hydroizolacyjnych były pozytywne. 
 

8.1. Odbiór otworów 
 

Odbiór otworów iniekcyjnych należy przeprowadzić przed przystąpieniem do iniekcji. Należy 
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sprawdzić otwory zgodnie z punktem 6.3 
 

8.2. Odbiór robót iniekcyjnych 
 

Odbiór prac iniekcyjnych powinien być dokonany bezpośrednio po zakończeniu iniekcji, przed 

przystąpieniem do kolejnych prac renowacyjnych. Podczas wykonywania iniekcji należy prowadzić  
dziennik robót iniekcyjnych lub dokonywać odpowiednich wpisów w dzienniku budowy.  

Należy notować datę, miejsce wykonywania iniekcji, długość i grubość ściany, ilość zużytego preparatu,  

uwagi dotyczące stanu muru, utrudnień itp. Należy skontrolować rzeczywiste zużycie preparatu  

iniekcyjnego, staranność wprowadzenia preparatu iniekcyjnego w poszczególne otwory,  

dokładność zamknięcia otworów po iniekcji. 
 

8.3. Odbiór powłoki uszczelniającej 
 

Odbiór powłoki uszczelniającej powinien być dokonany po zakończeniu prac. 

Należy sprawdzić dokładność wykonania – jednorodność grubości warstwy, rzeczywistą grubość 
warstwy, pełne pokrycie powierzchni. 
 

8.4. Odbiór końcowy 
 

Po zakończeniu robót iniekcyjnych wraz z pracami towarzyszącymi należy dokonać odbioru 

końcowego. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 

wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały 

pozytywne wyniki. W przypadku, gdy co najmniej jeden wynik badań jest negatywny, należy 

ponownie wykonać przeponę poziomą na zakwestionowanych odcinkach muru. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

Skuteczność wykonanej przepony poziomej przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można w 

pełni ocenić przez porównanie stopnia zawilgocenia muru powyżej przepony poziomej i poniżej 

przepony po ok. 12 miesiącach od wykonania prac. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne podstawy płatności robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą . 

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania przepony poziomej 

w murze według ceny wykonania zaoferowanej przez 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 772-11:2002    Metody badań elementów murowych Część 11: Określenie absorpcji wody 

elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i 

kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz 

początkowej absorpcji wody elementów murowych ceramicznych 

PN-EN 772-4:2001     Metody badań elementów murowych Część 4: Określenie gęstości, 

gęstości objętościowej oraz porowatości całkowitej i otwartej elementów 

murowych z kamienia naturalnego 

PN-EN 772-5:2002     Metody badań elementów murowych Część 5: Określenie zawartości 

aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych 

PN-EN 1925:2001      Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej 

PN-88/B-32250           Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

prac impregnacyjno - odgrzybieniowych , które zostaną wykonane w ramach realizacji  projektu budowlanego 

pt  „Prac zabezpieczających elewacji oraz wnętrza Bramy Żuławskiej w Gdańsku” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 
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  
 
Zakres opracowania obejmuje wymagania właściwości materiałów, wymagania i zasady wykonywania  prac   

impregnacyjnych (przeciw korozji biologicznej, impregnacji i wzmocnieniu cegły ) i odgrzybieniowych   

oraz kontroli wykonania i odbiorów tych prac . 

Specyfikacja dotyczy : 

- czyszczenie murów z mikroflory (glony i porosty) 

-      dezynfekcja połaci i konstrukcji dachowej preparatem biochronnym  

- impregnacja murów kamiennych i ceglanych (w tej specyfikacji skazano tylko środki ostrożności i  

       zasady postępowania, materiały i przygotowanie prac patrz SST 02.05. prace konserwatorskie)  

 

1.4. Klasyfikacja robót wg CPV  
 
Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 

Kategoria robót            45442000-7            Nakładanie powierzchni kryjących, 

   45260000-7             Roboty izolacyjne w tym odgrzybianie  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania 

ogólne”. 

 

1.6. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi 

i określeniami podanymi w Specyfikacji OST „Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej : 

 

2. MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST  

„Wymagania ogólne”. 

Stosowane materiały 

Wszystkie materiały malarskie i środki gruntujące powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

 np.  gotowy preparat Boramon produkcji firmy Altax 

Środek grzybobójczy do murów, tynków, powłok malarskich oraz do drewna. Ciecz bezbarwna  

Gęstość ok. 1,01 g/cm3. Skład czwartorzędowe sole amoniowe, związki boru, woda, środki modyfikujące. 

Zużycie: 

- zwalczanie grzybów pleśniowych na tynkach i murach  co najmniej 800 g/1m2  

        zabezpieczanej powierzchni;  

- zwalczanie grzybów pleśniowych na drewnie  co najmniej 400 g/1m2 zabezpieczanej powierzchni. 
Przeznaczenie: 

na murach służy do zwalczania grzybów domowych i pleśniowych występujących powierzchniowo na ścianach, 

murach, tynkach, powłokach malarskich. Przeznaczony jest do zastosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budyn-
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ków. Typowe miejsca stosowania to tzw. pomieszczenia mokre (sanitariaty, pralnie, kuchnie, łazienki, myjnie 

samochodowe, pływalnie, hale przemysłu spożywczego). 

na drewnie zwalcza grzyby pleśniowe oraz domowe; drewno, na którym prowadzono zabiegi odgrzybieniowe z 

użyciem Boramonu, uzyskuje odporność na działanie grzybów pleśniowych, domowych oraz larw owadów 

szkodników technicznych. 
Sposób działania: 

mechanizm grzybobójczego działania Boramonu związany jest z adsorpcją substancji  

aktywnych na ujemnie naładowanej błonie komórkowej mikroorganizmów, powodując denaturację i rozpad jej 

struktur. Preparat przenika do wnętrza komórek i niszczy wewnętrzne organy komórkowe zwalczanych organi-

zmów. Preparat nie niszczy i nie odbarwia powierzchni np. ścian lub ram okien, na których jest stosowany. 
 np.  gotowy preparat Algat produkcji firmy Altax 

Preparat do zwalczania i zabezpieczania przed glonami, mchami i porostami. Ciecz bezbarwna  

Gęstość ok. 1,01 g/cm3. Skład czwartorzędowe sole amoniowe, , środki modyfikujące. 
Wydajność: 

maksymalna wydajność Algatu przy zwalczaniu glonów wynosi 16 m
2
 z 1 litra preparatu. W przypadku zwal-

czania porostów i mchów na silnie obrośniętych powierzchniach wydajność może być wielokrotnie mniejsza. 

Przeznaczenie: 

zwalcza glony, porosty oraz mchy. Oczyszczoną powierzchnię zabezpiecza przed ponownym porastaniem. 

Zastosowanie: 
na podłożach: drewnianym, ceramicznym, mineralnym, bitumicznym oraz na innych materiałach. Zwalcza glony 

tworzące niebezpiecznie śliskie powierzchnie tarasów, schodów, kostki brukowej itp. 

Zalecany do czyszczenia pomników. 

Ułatwia renowację drewnianych powierzchni przed zastosowaniem impregnatów koloryzujących. 

 

3. SPRZĘT 
  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Narzędzia do impregnacji pędzel, agregat natryskowy. Narzędzia należy czyścić na świeżo wodą. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu dostosowanego do rodzaju robót. 

 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z in-

strukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem oraz zamarznięciem w oryginalnych opako-

waniach.  
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót impregnacyjno - odgrzybieniowych 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Prace powinny być najwyższej jakości, wykonane przez wykwalifikowanych wykonawców. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za zgodność wykonanych powłok z zaleceniami producenta i niniejszej specyfikacji. Powłoki  

Przed rozpoczęciem prac wszelkie urządzenia natryskowe muszą być przez Inspektora nadzoru sprawdzone i za-

twierdzone do użycia. Wykonawca wyposaży zarówno sprężarki jak i pistolety malarskie w regulatory ciśnienia 

oraz manometry. Przed dokonaniem odbioru, Wykonawca usunie wszystkie zachlapania, plamy  z posadzek i 

ścian, okuć, mocowań i wszystkich innych przedmiotów. Tam gdzie to konieczne należy zastosować specjalne 

metody czyszczenia i środki czyszczące. Tam gdzie prawidłowe czyszczenie zachlapań, plam itp. nie jest możli-

we Wykonawca założy kryjące materiały ochronne i usunie je po pozytywnym zakończeniu prac malarskich. 

Wykonawca dostarczy i zastosuje niezbędne farby do poprawienia i ponownego wykończenia wszelkich po-

wierzchni, które zostaną uszkodzone lub będą miały usterki.  

Wszelkie materiały będą zgodne z opisem producenta i będą dostarczone w oryginalnych, fabrycznie zamknię-

tych opakowaniach. Warunkiem odbioru pojemników jest posiadanie przez nie oryginalnych etykiet producenta, 

zawierających opis zawartości. Materiały należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach, chroniąc przed 

nadmiernymi wahaniami temperatury, zgodnie z zaleceniami producenta oraz zapewniając ochronę przeciwpoża-

rową. Do mieszania należy używać czystych pojemników metalowych lub z tworzyw sztucznych. 
 

5.2. Zasady wykonywania robót impregnacyjno - odgrzybieniowych 
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 Grzyby pleśniowe  

Plechę grzybów pleśniowych występujących na podłożu należy zmoczyć wodą i usunąć mechanicznie przy uży-

ciu skrobaków, szpachelek itp. Utwory grzybów poddać utylizacji lub spalić. Po usunięciu widocznej plechy z 

podłoża, podłoże należy odgrzybić przy użyciu dostępnych na rynku preparatów biobójczych dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie. Należy zwrócić szczególną uwagę przy stosowaniu detergentów do usuwania 

utworów grzybów i zmywania podłoża, ponieważ w części preparatów biobójczych (na bazie 4-to rzędowych 

związków amoniowych) ulega neutralizacji czynnik biologicznie czynny. Preparat biobójczy należy aplikować 

w proporcjach podanych na opakowaniu trzykrotnie w odstępach co 48 godzin. Nie zachodzi konieczność usu-

wania podłoży porażonych przez grzyby pleśniowe. 

 Mchy, glony i porosty 

Występujące na podłożu mineralnym mchy, glony i porosty należy usunąć mechanicznie np. szczotką drucianą. 

Na oczyszczoną powierzchnię należy zaaplikować preparat biobójczy dopuszczony do stosowania w budownic-

twie zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Po 24 godzinach można przystąpić do dalszych prac renowa-

cyjnych. 
 

Przygotowanie podłoża pod preparat Boramon   

Zainfekowaną powierzchnię zmyć czystą wodą koniecznie bez dodatku detergentów! (detergenty mogą osła-

bić lub wręcz uniemożliwić działanie preparatu). Preparat nanosić poprzez dwu-, trzykrotne smarowanie lub 

dwu-, trzykrotny natrysk (w odstępach kilku godzin i zawsze po przeschnięciu powierzchni, na której zabieg 

jest prowadzony). Po zabiegu usunąć obumarłe szczątki grzybów, a miejsce poddawane zabiegom ponownie 

spryskać Boramonem w celu podwyższenia odporności powierzchni na infekcję mikroorganizmów. 

Uwagi: wskazane jest, by zabiegi odgrzybieniowe poprzedzone zostały likwidacją przyczyn zagrzybienia, 

związanych np. z: brakiem właściwej izolacji przeciwwilgociowej lub efektywnej wentylacji. 
Przygotowanie podłoża pod preparat ALGAT   

Powierzchnie obrośnięte glonami, porostami lub mchem obficie spryskać preparatem lub preparat nanieść 

pędzlem. Po kilku dniach usunąć resztki obumarłych roślin szczotką, szpachlą itp., a następnie spłukać czystą 

wodą. Czyste i przeschnięte powierzchnie ponownie spryskać Algatem w celu zabezpieczenia przed ponow-

nym obrastaniem. 

Trwałość zabezpieczenia uzależniona jest od intensywności wpływu mikrośrodowiska na powierzchnię pod-

daną zabiegom ochronnym. 

Uwaga: nie stosować Algatu razem z detergentami. 
 

5.3. Kontrola materiałów 
 
Preparaty biobójcze i impregnaty gruntuj użyte  powinny odpowiadać normom i aprobatom technicznym. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą tech-

niczną, 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Preparaty powinny być jednorodnej konsystencji 

i koloru  
 

5.4. Środki ostrożności przy pracach impregnacyjno – odgrzybieniowych 
 
Środki ostrożności przy pracach impregnacyjno – odgrzybieniowych : 

-  prace wykonywać, w wydzielonych do tego celu miejscach, pomieszczeniach dobrze wentylowanych, lub 

na otwartej przestrzeni, szczególnie przy zastosowaniu preparatów rozpuszczalnikowych (pkt.7.3. nin. 

ekspertyzy). 

-  stosować odzież ochronną, oraz sprzęt ochrony osobistej (okulary, maski, fartuchy, rękawice) . 

-  w czasie prac nie wolno palić tytoniu, spożywać posiłków, dotykać rękoma ciała (zwłaszcza oczu). 

-   zachować higienę osobistą; po zakończeniu prac myć twarz i ręce mydłem w ciepłej wodzie. 

-   używać naczyń przeznaczonych wyłącznie do tego celu. 

-   nie dopuścić do skażenia gruntu i wód otwartych. 

-   sprzęt i odzież ochronną przechowywać w wydzielonym pomieszczeniu. 

-   stanowisko pracy zabezpieczyć podsypką z trocin, a nasycone trociny ostrożnie spalać w wydzielonym 

miejscu. 
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Osoby, u których stwierdzono uszkodzenie naskórka, lub alergiczne choroby skóry nie powinny być do-

puszczone do prac impregnacyjnych. 

Podczas impregnacji należy przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

04.02.1956 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy przy robotach impregnacyjno – odgrzybieniowych (Dz. U. 

Nr. 5 poz. 25) . 

         W każdym przypadku zatrucia należy wezwać lekarza. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową dla robót impregnacyjno – odgrzybieniowych jest 1 m
2
. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 

- odbiór przed pracami– na zgodność stosowanych materiałów z normami i aprobatą techniczną 

- roboty zanikające i ulegające zakryciu – odbiór podłoża 

- odbiorowi wstępnemu po wykonaniu prac 

- odbiorowi końcowemu 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne podstawy płatności robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- przygotowanie podłoża, odczyszczenie powierzchni 

- dostarczenie i przygotowanie preparatów,  

- zabezpieczenie powierzchni sąsiednich  

- impregnacja lub odgrzybianie 

- ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich  

- odczyszczenie zabrudzeń, usunięcie zabezpieczeń powierzchni sąsiednich, usunięcie zabrudzeń powierzchni    

  sąsiednich, 

- uporządkowanie stanowiska pracy 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 04.02.1956 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy przy robotach impregna-

cyjno – odgrzybieniowych (Dz. U. Nr. 5 poz. 25) .  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru prac konserwatorskich, które zostaną wykonane w ramach realizacji projektu budowlanego  

            pt „Prac zabezpieczających elewacji oraz wnętrza Bramy Żuławskiej w Gdańsku” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ro-

bót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST  
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich prac konserwatorskich :  

- wykonaniu wstępnej dokumentacji fotograficznej  

- dezynfekcji murów kamiennych i ceglanych  (patrz SST 02.04) 

- wstępne wzmocnienie materiałów przeznaczonych do konserwacji 

- wymiana gruntów na przepuszczalne wzdłuż murów fundamentowych (patrz SST 02.01) 

- wykonaniu nawierzchni z kostki granitowej (patrz SST 02.01) 

- wykonanie opaski żwirowej (patrz SST 02.01) 

- wykonanie izolacji wodochronnej (patrz SST 02.03) 

- usunięcie wtórnych tynków cementowych z krenalaża i zapraw cementowych 

- przemurowania i wymiana licówki (patrz SST 02.06) 

- likwidacja spękań murów (patrz SST 02.07) 

- oczyszczenie powierzchni elewacji 

- odsolenie muru ceglanego 

- wzmocnienie struktury materiału (cegły i kamienia) 

- likwidacja ubytków w murze ceglanym i kamiennego 

- spoinowanie 

- scalenie kolorystyczne elewacji 

- konserwacja opierzeń i obróbek blacharskich (patrz SST 02.10) 

- wykonaniu nowego pokrycia stropodachu (patrz SST 02.10) 

- wykonanie tynków renowacyjnych (patrz SST 02.09) 

- usunięcie grzybów pleśniowych z połaci dachowej  

- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej  

- konserwacji wrót drewnianych 

- konserwacji elementów metalowych (patrz SST 02.08) 
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1.4. Klasyfikacja robót wg CPV  
 
Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 

Kategoria robót                  45453100-8             Roboty renowacyjne 

                                           45453000-7             Roboty remontowe i renowacyjne 

                                           45442100-8             Roboty malarskie 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projekto-

wą, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania 

ogólne”. 

 

1.6. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi 

i określeniami podanymi w Specyfikacji OST „Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej : 

Mur - materiał konstrukcyjny powstały z elementów murowych , ułożonych w określony sposób i połączonych 

ze sobą zaprawą, 

Wiązanie muru - układ elementów murowych w murze ułożonych w sposób regularny, w celu zapewnienia 

współpracy w przenoszeniu sił wewnętrznych 

Zaprawa - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa i wody, łącznie z dodatkami i domieszkami, jeżeli są 

wymagane, 

Zaprawa produkowana fabrycznie - zaprawa o zadanym składzie, której wytrzymałość gwarantowana jest 

przez producenta  

Spoina zwykła - spoina o grubości od 8 mm do 15 mm wypełniona zaprawą 
Zaprawa wapienno-trasowa-  jest zaprawą suchą. Zawiera hydrauliczne wapno trasowe o dużej 

wytrzymałości domieszki o uziarnieniu 0-2 mm oraz dodatki uszlachetniające mające na celu poprawę 

własności technologicznych. Uziarnienie 0-2, 0-4 mm. Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

 

2. MATERIAŁY  
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST  

  „Wymagania ogólne”. 

 

Po rozpoznaniu zagrożeń, uszkodzeń, bezpośrednio po uzyskaniu dostępu do elementów ostatecznym  

uzgodnieniu technologii (Programu Konserwatorskiego) z Inspektorem nadzoru (w szczególności preparaty 

czyszczące, uzupełniające, wzmacniające hydrofobizujące) powinny odpowiadać wymaganiom normowym  

lub aprobatom danych uzgodnionych materiałów konserwatorskich i zaleceniom producenta. 

Przykładowe preparaty zastosowane do prac konserwatorskich podano w punkcie 5 niniejszej specyfikacji 

 

Woda 

Do prac należy używać wodę wodociągową, w wypadku konieczności użycia innej wody musi ona 

odpowiadać warunkom podanym w normie PN-EN 1008:2004. 
Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. 

Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie; piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

       średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich  

        - średnioziarnisty odmiany 2. 

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

Cegła pochodząca z rozbiórki  

Wymiary, kształt i kolor powinien być zbliżony do cegły istniejącej  

Kamień polny 

Wielkość i fakturę kamienia należy dobrać do kamienia istniejącego  

Piaskowiec gotlandzki  
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Zaprawa wapienno-trasowa 

Tras inaczej (pucolana) jest zmieloną skałą wulkaniczną, składającą się głównie z krzemionki oraz różnych ma-

teriałów. Sam tras nie twardnieje, jednak w połączeniu z wapnem bądź cementem tworzy spoiwo o wyśmieni-

tych właściwościach technicznych. Zawierające tras zaprawy twardnieją nie tylko na 

skutek wchłaniania dwutlenku węgla z powietrza, lecz także w połączeniu z wodą. Tras jest absolutnie 

naturalnym materiałem, a więc nie stwarza jakiegokolwiek zagrożenia dla środowiska. Nie jest on 

zwyczajnym dodatkiem jak wiele innych tworzyw, lecz oddziaływującym synergetycznie środkiem 

ulepszającym cały zakres własności fizycznych produktu. Do wykonania prac należy stosować suchą fabryczną 

zaprawę na bazie wapna hydraulicznego, trasu, lekkich mineralnych kruszyw o frakcjach 0,1, 0,2, lub 0,4 mm , 

ewentualnie specjalnych dodatków mikrowłókien poprawiających własności zaprawy. 

Zaprawa wapienno-trasowa nadaje się do przygotowania zaprawy murarskiej do wszystkich 

rodzajów cegieł ceramicznych, silikatowych, pustaków z betonu lekkiego, pumeksowego, kamieni 

naturalnych. Można ją stosować jako zaprawę do prac kamieniarskich oraz układania nawierzchni z 

kostki kamiennej pod przeciętne obciążenia, a także jako zaprawę do prac tynkarskich wykonywanych 

ręcznie wewnątrz i na zewnątrz. Zaprawa wapienno-trasowa szczególnie nadaje się do prac renowacyjnych w 

obiektach objętych ochroną konserwatorską oraz w nowoczesnym budownictwie ekologicznym. 

Wydajność i zużycie. Z 40-kilogramowego worka zaprawy wapienno-trasowej 

można uzyskać ok. 26 litrów mokrej zaprawy. Z 1 tony można uzyskać 650 litrów mokrej zaprawy. 

Zaprawa jest zgodna z normą 
 

3. SPRZĘT 
  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu dostosowanego do rodzaju robót. 

 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

- do przygotowania podłoża – narzędzia do usuwania zniszczonych fragmentów: 

        młotki, przecinaki; narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, 

- urządzenie do czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem, 

- do nasączania preparatem do wzmacniania kamienia i cegły - niskociśnieniowe 

         urządzenie natryskowe, urządzenia do natrysku bezpowietrznego , opryskiwacz butelkowy, kompresy, 

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z pojedynczym  

         mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym mieszadłem,  

         pojemniki na zaprawę, 

- do nakładania impregnatu hydrofobizujacego - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe,  

         opryskiwacz butelkowy. 

- do nakładania i obrabiania zapraw renowacyjnych - pędzel, kielnie, szpachla, paca pokryta porowatą gumą,               

cykliny, narzędzia kamieniarskie, kompresy itd., 

- do spoinowania – kielnia i kielnia spoinówka. 

- do scalenia kolorystycznego - pędzel, 

 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, 

wodorozcieńczalne impregnaty, grunty i farby należy chronić przed mrozem. Materiały 

należy składować w zadaszonych magazynach. Należy sprawdzać termin ważności  produktu. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Przed podjęciem prac konserwatorskich należy wykonać wszelkie niezbędne badania w celu 

przygotowania Programu Prac Konserwatorskich i jego uzgodnieniu z Konserwatorem oraz 

uzyskania Pozwolenia Na Prowadzenie Prac Konserwatorskich Przy Zabytkach. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót konserwatorskich powinny być zakończone 

wszystkie roboty przygotowawcze budowlane - skuwanie i zmywanie pozostałości do stanu 
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surowego, ponad to ukończone powinny być roboty konstrukcyjne, instalacyjne elektryczne, 

zamurowane przebicia i bruzdy, inne elementy otoczenia winny być zabezpieczone folią budowlana 

przed wtórnym zniszczeniem. Prace konserwatorskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C 

lub Jeśli wymagać tego będzie uzgodniona technologia w wyższej temperaturze. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane elementy czy też prace zewnętrzne w ciągu pierwszych 

dwóch dni przed zbytnim nasłonecznieniem, wysychaniem i silnymi wiatrami. W okresie wysokich  

temperatur świeżo wykonane roboty powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu co najmniej  

1 tygodnia, pielęgnowane zgodnie z wymaganiami technologicznymi uzgodnionego zakresu prac. 

Podczas prac remontowo-konserwatorskich należy zachować szczególną ostrożność w 

trakcie posługiwania się preparatami chemicznymi i urządzeniami technicznymi 

stosowanymi w trakcie konserwacji. Szczególną ostrożność należy również zachować podczas pracy  

na rusztowaniach. Pracownicy powinni być poinformowani o kolejności wykonywania i zakresie prac 

budowlanych. Powinni posiadać aktualne wyniki badań lekarskich, być wykwalifikowani 

do wykonywania odpowiednich robót i obeznani ze sprzętem i środkami używanymi 

podczas prac oraz z obowiązującymi przepisami BHP. 

 

5.2. Dokumentacja fotograficzna 
 
Bezpośrednio przed planowanym remontem należy wykonać szczegółową dokumentację fotograficzną obiektu z 

rusztowania i odnotować to w Dzienniku Prac Konserwatorskich (DPK), uściślając jednocześnie program kon-

serwatorski. Należy pobrać próbki zniszczonej cegły w celu zamówienia materiału odpowiedniego do zastąpie-

nia pierwotnego.  

5.3. Miejscowa dezynfekcja  
 

Czynność ta powinna być wykonana przed rozpoczęciem zabiegów technologicznych, aby zarodniki mikroflory 

nie były przenoszone w trakcie prac z jednych elementów na inne. Dezynfekcji należy poddać wszystkie miejsca 

porośnięte glonami, grzybami oraz porostami. Proponujemy użycie np. Algatu w przypadku glonów, np. Bora-

monu do grzybów lub mieszanki np. Algatu z Boramonem do niszczenia porostów. Preparat najlepiej nanieść 

metodą natrysku. Proponowane roztwory mają zdolność niszczenia mikroorganizmów oraz zapobiegają porasta-

niu przez okres kilku lat pod warunkiem, że materiał konserwowany nie będzie traktowany detergentami. Dlate-

go dla wzmocnienia efektu należy profilaktycznie nanieść mieszankę na zagrożone miejsca raz jeszcze po za-

kończeniu zabiegów. Szczegóły wykonania i przygotowania podłoża patrz (patrz SST 02.04) 

5.4. Wstępne wzmocnienie pudrujących się elementów ceglanych, kamiennych i fug  
 

W miejscach, gdzie struktura materiałów przeznaczonych do konserwacji jest na tyle osłabiona, że mogłaby ulec 

uszkodzeniu lub zniszczeniu w trakcie czyszczenia, usuwania nawarstwień, czy innych zabiegów, należy ją 

wstępnie wzmocnić w stopniu umożliwiającym dalszą bezpieczną pracę. Proponuje się zastosowanie któregoś z 

popularnych i powszechnie stosowanych preparatów opartych na tetraetoksysilanie. 

 

W czasie prac zastosować ten preparat lub inny o równoważnych parametrach 

  np.  gotowy preparat twzmacnijący KSE 300 firmy Remmers 

 
Preparat do wzmacniania kamienia, cegły  zawierający rozpuszczalniki organiczne oparty na estrach etylowych 

kwasu krzemowego (KSE). Stopień wytrącania żelu ok. 30%. Preparat oparty na tetraetoksysilanie  

Dane techniczne w momencie dostawy 

Zawartość substancji czynnej: ok. 99 % wag. 

System katalizatora: neutralny 

Gęstość przy 20°C: 1,0 g/cm3 

Kolor: bezbarwny, lekko żółtawy 

Zapach: typowy 

Dane techniczne po wytworzeniu substancji czynnej 

Ilość wytrąconego żelu: ok. 300 g/l 

Uboczny produkt reakcji: etanol (ulatnia się) 

Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy 5 l, 30 l, 200 l 

Zużycie: 

Zużycie preparatu Remmers KSE 300 zależy przede wszystkim od rodzaju i stanu wzmacnianego podłoża, oraz 

od postawionego zadania względnie wynikającej z tego techniki aplikacji. W zależności od tego zużycie może 
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wynosić pomiędzy 0,1 l na m2 a wieloma litrami na m2. Należy je zawsze wcześniej określić w laboratorium w 

trakcie badań wstępnych oraz na powierzchni próbnej. 

Składowanie: 

W zamkniętych, oryginalnych pojemnikach, w miejscu chronionym przed mrozem, chłodnym i suchym można 

składować przez co najmniej 12 miesięcy. Remmers KSE 300 reaguje z wilgocią zawartą w powietrzu, dlatego 

napoczęte opakowania należy szczelnie zamknąć po pobraniu materiału. 

 
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwa-

nia i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu. 

\ 
Oznaczenie zagrożeń: 

Xn Produkt szkodliwy 

Najważniejsze zagrożenia dla człowieka i środowiska: 

R 10 Produkt łatwopalny. 

R 20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. 

R 36/37 Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. 

Obszary stosowania 

Przeznaczony do wzmacniania średnioporowatych, nasiąkliwych, osłabionych materiałów budowlanych, przede 

wszystkim piaskowca. Do wzmacniania historycznych tynków i spoin. W przypadku kamieni zawierających 

pęczniejące minerały ilaste i wykazujących przez to wyraźne pęcznienie i skurcz, zaleca się wykonanie wcze-

śniejszego zabezpieczenia preparatem Remmers Antihygro (nr art. 0616) w celu ograniczenia pęcznienia. W 

razie potrzeby badania wykonuje laboratorium firmy Remmers. 

Właściwości produktu 

Remmers KSE 300 reaguje z wodą znajdującą się w systemie porów względnie z wilgocią atmosferyczną. Wy-

trąca się przy tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniony żel dwutlenku krzemu stanowiący spoiwo. Mine-

ralne spoiwo krzemionkowe zastępuje utracone w wyniku wietrzenia spoiwo pierwotne. Szybkość reakcji  

wytrącania żelu silnie zależy od temperatury i wilgotności. W normalnych warunkach (20°C / 50% wilgotności 

względnej powietrza) wytrącanie spoiwa krzemionkowego jest zakończone po ok. 3 tygodniach. Poniżej zesta-

wiono najważniejsze właściwości  

 preparatu Remmers KSE 300: 

• stopień wytrącania żelu ok. 30 % 

• układ jednoskładnikowy – pewny i łatwy w stosowaniu, 

• katalizator neutralny, 

• możliwe jest głębokie wnikanie, aż do zdrowego rdzenia kamienia, 

• brak szkodliwych dla budowli produktów ubocznych, 

• wysoka odporność na czynniki atmosferyczne i promieniowanie ultrafioletowe, 

• wzmocnione powierzchnie można uzupełniać zaprawą renowacyjną Remmers Restauriermörtel. 

Sposób stosowania 

Badania wstępne, wykonanie powierzchni próbnych: 

Należy określić następujące właściwości wzmacnianego materiału analiza stanu budowli): 

1. Wilgotność materiału, zawartość szkodliwych soli, nasiąkliwość higroskopijna. 

2. Chłonność, nasiąkliwość kapilarna. 

3. Profil wytrzymałości, grubość warstwy osłabionej, pęcznienie hydratacyjne. 

4. Zużycie materiału na m2 powierzchni, głębokość wnikania, uzyskany profil wytrzymałości. 

5. Ustalenie przebiegu prac. 

6. Wykonanie większej powierzchni próbnej. Jest to niezbędne w celu ustalenia zmian koloru oraz sprawdzenia 

korelacji pomiędzy wynikami laboratoryjnymi a ilościami i wartościami osiągniętymi na obiekcie. 

7. Wykonanie zabiegu i zużycie materiału muszą być nadzorowane i dokumentowane. 

Przygotowanie podłoża: 

Powierzchnie (kamienia naturalnego) przeznaczone do konserwacji pokryte są zabrudzeniami / patyną różnego 

rodzaju i wykazują przez to często zmniejszoną chłonność. Niezbędne dla przywrócenia pierwotnej chłonności 

czyszczenie powinno być możliwie delikatne, np. przez natryskiwanie zimną/gorącą wodą lub czyszczenie parą 

wodną; w przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń należy zastosować czyszczenie metodą rotacyjnego stru-

mieniowania Rotec lub użyć środków czyszczących firmy Remmers (patrz odnośne instrukcje techniczne). W 

wielu przypadkach kamień jest już tak zwietrzały, że czyszczenie nie może odbyć się bez dotkliwej straty mate-

riału. Aby uniknąć strat substancji można wykonać przed czyszczeniem wstępne wzmocnienie preparatem 

Remmers KSE 300 lub innym odpowiednim preparatem wzmacniającym firmy Remmers. Po wyschnięciu 

oczyszczonego podłoża należy wykonać właściwy zabieg wzmocnienia. Aby można było nasączyć całą osłabio-

ną strefę preparatem Remmers KSE 300 konieczne jest, aby wzmacniana powierzchnia była powietrznie sucha, 
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chłonna i nie podgrzana. W momencie wykonywania zabiegu zarówno temperatury preparatu jak i podłoża oraz 

otaczającego powietrza powinny mieścić się w zakresie pomiędzy 8°C i 25°C. Dla uniknięcia silnego podgrzania 

można stosować np. osłony przeciwsłoneczne. Wzmacniane powierzchnie powinny wykazywać zrównoważoną 

wilgotność. Przed wzmocnieniem, w trakcie zabiegu i po jego zakończeniu powierzchnie należy chronić przed 

słońcem, deszczem i wiatrem. 

Technologia nakładania: 

Podstawowym warunkiem wzmocnienia jest nasączenie całej zwietrzałej strefy kamienia preparatem Remmers 

KSE 300, aż do zdrowego rdzenia. W tym celu preparat Remmers KSE 300 nanoszony jest na materiał budow-

lany metodą polewania, przez zanurzanie i lub metodą kompresową. W metodzie polewania należy nasączać 

preparatem Remmers KSE 300 małe powierzchnie bez przerw (ewentualnie kamień po kamieniu), mokre na 

mokre, aż nanoszony preparat nie będzie już wchłaniany przez kamień. Wybór technologii nakładania zależy 

przede wszystkim od zadania, które należy wykonać. Odradza się stosowanie tzw. „szybkiej hydrolizy”, ponie-

waż wpływa ona w niekontrolowany sposób na reakcję tworzenia żelu i przez to na wynik wzmacniania. 

Wskazówki 

W razie potrzeby można po 2-3 tygodniach od pierwszego zabiegu wykonać następny zabieg wzmocnienia, przy 

czym zawsze należy całkowicie nasączyć całą zwietrzałą strefę kamienia. Wymagane zużycie preparatu Rem-

mers KSE 300 należy określić w laboratorium w trakcie badań wstępnych oraz na powierzchni próbnej, zależy 

ono zarówno od chłonności podłoża jak i od wybranej technologii nakładania. 

Zabiegi uzupełniające: 

W celu uniknięcia zmiany odcienia powierzchni spowodowanej zbytnim jej przesyceniem preparatem Remmers 

KSE 300, należy bezpośrednio po osiągnięciu nasycenia przemyć powierzchnię kamienia rozpuszczalnikiem 

(np. rozpuszczalnikiem V 101). 

Nanoszenie mas do uzupełniania ubytków w kamieniu, impregnatów hydrofobizujących i powłok  

   malarskich: 

Na powierzchnie wzmocnione preparatem Remmers KSE 300 można, po zakończeniu wytrącania żelu, nanosić 

zaprawę renowacyjną Remmers Restauriermörtel, środki impregnujące firmy Remmers i produkty należące do 

systemu farb silikonowych Remmers. Chemiczny układ „ester kwasu krzemowego” powoduje po zastosowaniu 

czasową hydrofobowość, która zanika w trakcie tworzenia żelu. Jeżeli wzmocnione powierzchnie podczas uzu-

pełniania ubytków zaprawą Remmers Restauriermörtel wykazują szkodliwe zjawisko perlenia, problemowi temu 

można zaradzić przez przemycie powierzchni alkoholem. 

Powierzchnie przylegające: 

Części elewacji, które nie powinny stykać się z impregnatem, jak np. okna, powierzchnie lakierowane, szkło, 

należy chronić, podobnie jak rośliny, przez przykrycie folią budowlaną(polietylenową). 

Narzędzia, czyszczenie 

W zależności od postawionego zadania np. niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, urządzenia do natrysku 

bezpowietrznego (airless), opryskiwacz butelkowy. Narzędzia muszą być suche i czyste. Po użyciu oraz przed 

dłuższymi przerwami w pracy należy je dokładnie oczyścić rozpuszczalnikiem V 101. Po przereagowaniu prepa-

ratu do wzmacniania kamienia można go usunąć wyłącznie mechanicznie. 

 

5.5. Konserwacja muru ceglanego 

5.5.1. Prace wstępne przed wykonaniem izolacji 

 
Przed wykonaniem izolacji  należy obniżyć poziomu terenu do poziomi posadzki przyziemia, wymienić  grun-

tów na przepuszczalny wokół murów  fundamentowych, wykonać opaskę żwirową, nawierzchnię z kostki grani-

towej.  Szczegóły wykonania iniekcji niskociśnieniowej (patrz SST 02.01) 

 

5.5.2. Wykonanie izolacji wodochronnej  

 
Izolację poziomą należy wykonać po zewnętrznym obwodzie murów w murze ceramicznym, około 10 cm nad 

posadzką przyziemia przy pomocy iniekcji niskociśnieniowej przy zastosowaniu kremu na bazie silok-

sanów. 

 wywiercić poziome otwory o średnicy 14 (zależnie od posiadanych iniektorów) w murze z cegły 

(zaleca się usytuowanie w spoinie muru). Ze względu na grubość muru otwory iniekcyjne,  należy 

wykonać obustronnie z przesunięciem otworów iniekcyjnych o około 6 cm , na przeciwległych 

powierzchniach ściany. Głębokość otworów iniekcyjnych ½ szerokość ściany + 8 cm . W rozsta-

wie co około 12cm. Otwory należy usytuować w spoinach muru. 

 otwory zainiektować preparatem hydrofobizującym do wysycenia muru 
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 zamknąć otwory zaprawą bezskurczową stosowaną w systemie izolacji, otwory wypełnić tak aby 

była możliwość wykonania na nich spoiny. 

Szczegóły wykonania iniekcji niskociśnieniowej (patrz SST 02.03) 

  

 

5.5.3. Usunięcie wtórnych zapraw i tynków cementowych z elewacji  
 
Cementowe tynk i zaprawy położone wtórnie na elewacji i krenalażu  należy w całości usunąć. Zabieg należy 

wykonać ręcznie lub mechanicznie i z wielka ostrożnością szczególnie w partii najstarszej części świątyni, gdyż 

zaprawa jest dużo twardsza i mocniejsza niż cegła. Podczas zdejmowania warstwy wtórnej należy zadbać o po-

zostawienie jak największej ilości materiału pierwotnego.  

 

5.5.4. Przemurowania i wymiana licówki  
 
Fragmenty ścian o znacznym stopniu uszkodzenia,  należy usunąć na głębokość wynikającą ze stopnia destruk-

cji. Zabieg należy wykonać mechanicznie lub ręcznie i precyzyjnie, przy pomocy dłut. Prace można wspomagać 

wiertarkami. Do usunięcia nadają się elementy zniszczone w ponad 50%  i te elementy których ubytki są głębsze 

od 4 cm. Do przemurowań trzeba użyć materiału odpowiedniego, wcześniej sprawdzonego pod względem podo-

bieństw parametrów fizyko – chemicznych i wizualnych. Cegły do napraw powinny charakteryzować się nie 

tylko zbliżoną barwą, czy fakturą, ale również nasiąkliwością, porowatością i wytrzymałością mechaniczną. Je-

dyną dopuszczalną, a nawet konieczną różnicą między cegłami powinna być ich struktura i budowa wewnętrzna. 

Nowe cegły muszą być wykonane z dobrej jakości materiału, dobrze wymieszanego i wypalonego. Do  przemu-

rowań należy wykorzystać zaprawę wapienno-trasową. Należy pamiętać o odtworzeniu ceglanego wątku w 

miejscach naprawianych. Do wymiany licówki kwalifikują się wszystkie rażące łaty z nowej, różniącej się wy-

miarami, barwą i wątkiem cegły. 

Szczegóły wykonana prac murarskich (patrz SST 02.06) 

 
Zaprawę wapienno-trasową można przygotować z użyciem mieszarek do zaprawy (betoniarek 

przeciwbieżnych, wolnospadowych oraz o pracy ciągłej) lub ręcznie. Aby uzyskać odpowiednią 

konsystencję zaprawy, należy dodać czystą wodą (ok. 6 litrów na 40 kg zaprawy). 

Prace murarskie: Murowanie na pełne spoiny z nakładaniem zaprawy na powierzchnię boczną cegły 

i z wypełnieniem kanalików. Nadmiar zaprawy należy zebrać. Jeśli mur nie jest przeznaczony do 

otynkowania, nadmiaru zaprawy nie należy usuwać podczas murowania, lecz wyciśnięty materiał 

zaciągnąć za pomocą specjalnej kielni do spoin, giętkiej rurki lub innego podobnego narzędzia, 

nadając powierzchni spoiny właściwy profil. Powierzchnię muru należy niezwłocznie oczyścić. 

Pielęgnacja: Świeżo ułożoną zaprawę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem oraz niekorzystnym 

wpływem warunków atmosferycznych (mrozem, przeciągami, bezpośrednim wpływem promieniowania sło-

necznego oraz zacinającym deszczem) – np. poprzez przykrycie folią. Prac nie należy wykonywać, jeżeli  

temperatura powietrza i podłoża spadła poniżej +5°C. 

Uwagi dodatkowe: Wykorzystywane cegły, jak i podłoże muszą być twarde, czyste oraz nie zamarznięte.  

Powierzchnie murów przewidziane do obłożenia oraz podłoże pod tynk należy zwilżyć wodą (w zależności od 

chłonności). Podczas oceny podłoża należy uwzględnić wymogi normy DIN 18350 oraz DIN 18550. Do zapra-

wy wapienno-trasowej oprócz czystej wody nie należy dodawać żadnych innych składników. Zaprawa wapien-

no-trasowa charakteryzuje się dłuższym czasem wiązania. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie nierów-

nomiernych naprężeń oraz zapobieżenie zbytniemu stwardnieniu spoin (co jest szczególnie ważne podczas prac 

z kamieniem naturalnym). W przypadku szczególnie chłonnego podłoża pod tynk należy wykonać obrzutkę. 

 

5.5.5. Likwidacja spękań muru  

 
Należy postąpić zgodnie z zaleceniami konstruktora statyka i zastosować jedną z dwóch możliwych metod:  

- cerowania tj. odpowiedniego przesunięcia wątku ceglanego powodując jego przewiązanie i scalenie muru 

- ( w skrajnych przypadkach) zastosowanie klamrowania prętami ze stalowymi wgłębionymi w strukturę muru. 

Sposób likwidacji spękań zostanie ustalony z rusztowania.  
 Szczegóły wykonania naprawy rys spękań (patrz SST 02.07) 
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5.5.6. Oczyszczenie powierzchni elewacji i posadzki 
 

Podstawowym założeniem technologii czyszczenia jest działanie tak delikatne jak to jest możliwe  

ale jednocześnie na tyle intensywne aby przyniosło odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno polegać na usunię-

ciu zabrudzeń bez naruszania struktury materiałów budowlanych. 

Całość elewacji oczyścić przy użyciu przegrzanej pary wodnej o temperaturze około 120°C, agregatem hydro-

ponicznym pod ciśnieniem około 8 MPa (po wzmocnieniu konserwatorskim murów ceramicznych). Dopusz-

czalne jest zastosowanie metody oczyszczania na sucho, odpowiednio niskim ciśnieniem i odpowiednio dobra-

nymi ścierniwami, ale w tym przypadku konieczne jest wykonanie prób pod ścisłym nadzorem konserwator-

skim, zademonstrowanie prób na komisji konserwatorskiej i pisemna akceptacja metody w protokole z komisji. 

W trakcie oczyszczania prawdopodobnie w wielu miejscach odspoją się wtórne, cementowo – wapienne fugi. 

Naprawa tych miejsc zostanie opisana poniżej. 

 

5.5.7. Odsolenie murów ceglanych  
 

Mury ceramiczne do wysokości należy odsolić . Zanim przeprowadzony zostanie zabieg należy usunąć wszyst-

kie wysolenia oraz resztek zasolonych tynków metodą suchą (skuć tynk, oczyścić spoiny itp.) 

Do odsalania cegły proponuje się zastosowanie metody swobodnej migracji soli rozpuszczalnych w wodzie do 

rozszerzonego środowiska. Metoda polega na założeniu w miejscach zagrożonych mokrych okładów o składzie: 

pulpa celulozowa, czysty piasek kwarcowy oraz bentonit, jako glinka jonowymienna. Po odparowaniu wody i 

wykrystalizowaniu soli na okładzie masę zdejmuje się na sucho i usuwa z obrębu obiektu. Zabieg odsolenia na-

leży przeprowadzić kilkakrotnie do momentu wyprowadzenia soli. 

Do odsolenia można użyć gotowych preparatów. 

 

W czasie prac zastosować ten preparat lub inny o równoważnych parametrach 

  np.  gotowy kompres odsalający  Entsalzungskompresse firmy Remmers 

 

Suchy, wstępnie wymieszany materiał kompresowy do odsalania kamienia naturalnego. 

Wygląd: szarobeżowy, bezwonny proszek  Gęstość nasypowa: ok. 1,4 kg/dm3 

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 30 kg  

Zużycie: W zależności od rodzaju podłoża. W przypadku płaskich powierzchni i warstwy  

o grubości 15 mm ok. 20 kg/m2. 

Składowanie: Przy składowaniu na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocią, w 

zamkniętych, oryginalnych opakowaniach 12 miesięcy. 

 

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwa-

nia i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu. 

\ 

Oznaczenie zagrożeń: nie dotyczy 

Najważniejsze zagrożenia dla człowieka i środowiska: nie dotyczy 

 

Obszary stosowania 

Odsalanie kamienia naturalnego i cegły ceramicznej w technologii kompresowej. 

Właściwości produktu 

Skuteczny materiał kompresowy będący kombinacją aktywnych składników mineralnych i celulozy. 

Podłoże 

Podłoże musi być nośne i wolne od substancji, które zmniejszają przyczepność materiału kompresowego, np. 

luźnych części, pyłu, wykwitów, zabrudzeń, środków antyadhezyjnych itd. Przed naniesieniem kompresu Rem-

mers Entsalzungskompresse podłoże należy zwilżyć. 

Sposób stosowania 

Wymieszać 1 worek materiału z ok. 10-11 litrami wody destylowanej lub demineralizowanej i nanieść mieszan-

kę w konsystencji plastycznej na powierzchnię przeznaczoną do odsolenia (grubość warstwy: 15-30 mm); po ok. 

3 tygodniach czasu działania należy ostrożnie usunąć stwardniały kompres, następnie ponownie nałożyć materiał 

kompresowy i pozostawić na taki sam okres. W zależności od warunków otoczenia, zawsze w przypadku ogrze-

wanych pomieszczeń wewnątrz budynków lub przeciągu, należy chronić kompres przed zbyt szybkim wy-

schnięciem np. przez przykrycie folią. Dalsze wskazówki można znaleźć w Instrukcji WTA „Odsalanie przy 

pomocy kompresów”, nr 3-13-01/D. 

Wskazówki 
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Podczas mieszania nosić maskę przeciwpyłową. Przed i po zastosowaniu należy analitycznie zbadać zawartość 

soli. 

Narzędzia, czyszczenie 

Mieszadło, kielnia, paca stalowa. Narzędzia należy czyścić na świeżo wodą. 

 

5.5.8. Wzmocnienie struktury cegły  
 
W miejscach, gdzie struktura materiałów jest osłabiona, ma tendencję do łuszczenia się, a wręcz osypywania, 

należy ją wzmocnić. Proponuje się zastosowanie preparatu opartego na tetraetoksysilanie metodą nasycania 

przez pędzlowanie. Wybór preparatu będzie należał do wykonawcy prac, jednakże musi to być produkt spraw-

dzony i powszechnie stosowany. Należy pamiętać, że optymalnymi warunkami dla prawidłowego przebiegu 

reakcji wiązania związków tetraetoksysilanu jest wilgotność względna powietrza w granicach 50 – 70 %. Mate-

riał przed nasyceniem musi być suchy, a po wprowadzeniu środka chroniony przed nadmierną wilgocią przez 

okres dwóch tygodni.  

 

Zastosować np. preparat KSE 300 firmy Remmers – patrz punkt 5.4 niniejszej specyfikacji 

 

5.5.9. Likwidacja ubytków w cegłach  
 

Duże ubytki( 50% powierzchni cegły i ubytki powyżej 4 cm głębokości) muru i cegieł należy likwidować 

 metodami opisanymi w punkcie dotyczącym przemurowań i wymiany licówki (punkt 5.5.3) 

Ubytki drobne(nie przekraczające 4 cm) i płytkie trzeba wypełnić gotową masą ze sztucznej cegły(kitami szpa-

chlowymi), dostępną w ofercie handlowej większości znanych i cenionych firm produkujących materiały kon-

serwatorskie. Kolor masy powinien być dostosowany do koloru istniejącej cegły. W przypadku występowania 

różnicy kolorów cegły dla poszczególnych etapów wznoszenia kościoła, należy zachować te różnice ,w celu 

podkreślenia etapowania budowy.  

 

W czasie prac zastosować ten preparat lub inny o równoważnych parametrach 

   np.  gotowy preparat do likwidacji ubytków Restauriermörtel SK firmy Remmers 
 

Gotowa do użycia, fabrycznie mieszana sucha zaprawa renowacyjna. Spoiwo i kruszywa na bazie  

czysto mineralnej 

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 30 kg 

Zużycie: Ok. 1,3 kg na 1 l wypełnianej przestrzeni („w“) lub ok. 1,8 kg („n“) 

Zużycie jest uzależnione od grubości nakładanej warstwy materiału. 

Składowanie: W zamkniętych workach, przy składowaniu w suchym miejscu, co najmniej 1 rok. 

 

Oznaczenie zagrożeń: 

Xi Produkt drażniący 

Najważniejsze zagrożenia dla człowieka i środowiska: 

R 36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę. 

 

Obszary stosowania 

Zaprawa renowacyjna Remmers Restauriermörtel SK nadaje się znakomicie do w wysokim stopniu 

wiernego odtwarzania pierwotnej formy zniszczonego przez czynniki atmosferyczne piaskowca, cegły 

i betonu. Zaprawa renowacyjna Remmers Restauriermörtel SK została opracowana zwłaszcza do 

uzupełniania ubytków o niewielkiej objętości. Występujące w praktyce odmiany piaskowca względnie cegły 

różniące się kolorem i uziarnieniem możemy odtworzyć fabrycznie z dużą dokładnością po 

dostarczeniu próbki kamienia. Zaprawa może być także stosowana do spoinowania. 

Właściwości produktu 

Remmers Restauriermörtel SK jest gotową do stosowania, fabrycznie wymieszaną, suchą zaprawą, 

składającą się z mineralnych składników (spoiwo i kruszywo), można nią pracować w warstwach 

schodzących "do zera".  Parametry fizyczne odpowiadają wymaganiom zapewnienia możliwie 

niskiego skurczu własnego oraz właściwości fizycznych i mechanicznych 

dostosowanych do kamienia naturalnego stanowiącego podłoże (wytrzymałości na ściskanie i odrywanie,  

transport wody itd.). Zaprawa Remmers Restauriermörtel SK jest elementem systemu zapraw renowacyjnych 

(z dwoma poziomami wytrzymałości "w" i "n") i odpowiada wymaganiom wytycznych prof. Snethlage  

dotyczących konserwacji kamienia. Uziarnienie kruszywa odpowiada w wysokim stopniu uziarnieniu  

drobnoziarnistego piaskowca. Możliwe są modyfikacje uziarnienia pomiędzy grubym i drobnym,  
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w celu dostosowania do specyficznego podłoża.  

Uziarnienie drobne < 0,2 mm, średnie < 0,5 mm, grube < 2,0 mm. 

Dane techniczne produktu 

Wytrzymałość na ściskanie: po 28 dniach < 8 („w“) lub< 13 N/mm² („n“) 

Kolory: wg wzoru 

Wytrzymałość na odrywanie: po 28 dniach >1 N/mm² 

Gęstość usypowa: ok. 1,7 kg/l 

Moduł Young'a E zgodnie z 

DIN 1048: E ~ 8 * 10³ N/mm² 

Odkształcenie skurczowe 

DIN 52450: po 7 dniach ok. -0,3 mm/m  po 28 dniach ok. -0,7 mm/m 

Sposób stosowania 

Ogólnym warunkiem możliwości wykonywania prac z użyciem Remmers Restauriermörtel SK jest 

nośne podłoże (wyrównany profil wytrzymałościowy). Można to osiągnąć przez obróbkę kamieniarską 

lub przez konserwację konsolidującą, w razie potrzeby w połączeniu z impregnacją preparatem 

Remmers Antihygro. 

Konserwatorskie przygotowanie kamieniarskie: 

W przypadku powierzchni o dużej wartości artystycznej lub historycznej, gdy przygotowanie podłoża 

metodami kamieniarskimi mogłoby wiązać się z utratą oryginalne- go charakteru, należy wykonać 

przygotowanie podłoża względnie prace mające na celu konsolidację kamienia w systemie preparatów 

wzmacniających kamień Remmers opartych na estrach kwasu krzemowego. Dokładny sposób postępowania 

należy określić indywidualnie dla każdego obiektu. Jedynie w przypadku bardzo wystających 

elementów budowlanych, jak gzymsy itp. powinno się zastosować zbrojenie w formie gwiazdowych 

dybli lub prętów ze stali nierdzewnej. 

Nakładanie zaprawy renowacyjnej: 
Przed nałożeniem zaprawy Remmers Restauriermörtel SK wymagane jest, szczególnie w przypadku głębokich 

ubytków, wykonanie jedno- lub wielowarstwowego rdzenia z zaprawy podkładowej Remmers Grundiermörtel. 

Miejsca przeznaczone do wykonania prac należy przedmuchać sprężonym powietrzem, dobrze 

wstępnie zmoczyć (zaleca się zmoczyć już dzień wcześniej) i pokryć zaprawą RemmersRestauriermörtel SK  

w konsystencji szlamu (ok. 1 l wody na 5 kg zaprawy). Na świeżą warstwę szlamu nakłada się natychmiast  

zaprawę Restauriermörtel SK w konsystencji plastycznej ok. 800 ml wody na 5 kg zaprawy), tak aby warstwa 

zaprawy wystawała 1-2 mm powyżej otaczającego kamienia. Należy koniecznie zachować układ spoin 

muru. Lekko związaną zaprawę Remmers Restauriermörtel SK przeciera się następnie pacą pokrytą 

porowatą gumą lub odpowiednim narzędziem drewnianym a po 3-4 godzinach (gdy ziarno 

wyskakuje przy przeciągnięciu cykliną) poddaje obróbce kamieniarskiej w celu dopasowania do oryginalnej 

powierzchni kamienia. Doświadczenie pokazuje, że nigdy nie powinno się nakładać grubszych 

warstw zaprawy renowacyjnej (maks. 3 cm). 

Przebieg prac 

Przykład przebiegu prac przy konserwacji kamienia z zastosowaniem zapraw Remmers Grundiermörtel 

i Restauriermörtel: 

1. Starannie usunąć wymieniany materiał. Przy usuwaniu starych wypełnień należy całkowicie usunąć stare 

zbrojenie (przez wywiercenie na pełną głębokość a nie przez złamanie lub ucięcie). Szczególnie 

   ostrożnie należy pracować na brzegach starych wypełnień aby nie uszkodzić otaczającego kamienia. 

2. Jako zbrojenie należy stosować materiał V4A. Zbrojenie należy wkleić materiałem bezskurczowym 

- żywicą epoksydową (Remmers Epoxi Bauharz). Grubość warstwy zaprawy renowacyjnej Remmers 

Restauriermörtel nad zbrojeniem musi wynosić co najmniej 2 cm Zbrojenie w postaci sprężonych dybli  

jest niedopuszczalne. 

3. Starannie usunąć wszystkie luźne lub osłabione cząstki z obszaru ubytku najlepiej myjką wysokociśnieniową. 

4. Naprawiane miejsca należy starannie zwilżyć (zaleca się zrobić to już dzień wcześniej). 

5. Nanieść w naprawianych miejscach materiał Remmers Grundiermörtel w konsystencji szlamu jako  

    warstwę sczepną. 

6. Nałożyć gęstoplastyczną zaprawę Remmers Grundiermörtel na świeżo pokryte szlamem naprawiane miejsca. 

Nie wolno nakładać więcej niż 2 cm w jednym cyklu w ciągu 24 godzin. Należy koniecznie zachować układ 

spoin. Przy nakładaniu wielowarstwowym, po wyschnięciu pierwszej warstwy należy nadać jej szorstkość i 

zmoczyć. Ponownie nanieść szlam przygotowany z zaprawy Grundiermörtel i na świeżo nanieść drugą war-

stwę gęstoplastycznej zaprawy Remmers Grundiermörtel. 

7. Zdrapać wierzchnią warstwę zaprawy Grundiermörtel z elementu płaskiego lub profilu do co najmniej 3-5 

mm poniżej ostatecznej powierzchni, po ok. 2-6 godzinach od nałożenia w zależności od warunków otoczenia, 

gdy ziarno kruszywa wyskakuje. 
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8. Po 24 godzinach zwilżyć wypełnione miejsca podlegające naprawie. 

9. Nanieść materiał Remmers Restauriermörtel SK w konsystencji szlamu. 

10. Nałożyć gęstoplastyczną zaprawę Remmers Restauriermörtel SK (jak w przypadku zaprawy podkładowej 

Grundiermörtel w punktach 5 i 6), jednak ok. 2 mm powyżej ostatecznej powierzchni. 

 

11. Należy koniecznie zachować układ spoin kamienia naturalnego. Nie dopuszcza się późniejszego  

      nacinania spoin. 

12. Ostrożnie zagęścić nałożoną zaprawę renowacyjną Remmers Restauriermörtel SK przy użyciu pacy pokrytej     

porowatą gumą lub odpowiedniego narzędzia drewnianego. Nie stosować pac stalowych! 

13. Ostrożnie ściągnąć nałożoną zaprawę i wcisnąć w pobliżu krawędzi. 

14. Wybrać cyklinę względnie narzędzia do skrobania w zależności od sposobu wykończenia powierzchni  

      otaczającej naprawiane miejsce. 

15. Obrobić wypełnione miejsce w celu upodobnienia go do otoczenia, np. wykonać prążkowanie za pomocą 

piły z segmentowymi zębami itd. w zależności od warunków, gdy drobne kruszywo wyskakuje i przez to 

wygląd upodabnia się do piaskowca. 

16. Ostrożnie omieść miękką szczotką miejsce poddane renowacji. 

17. Oczyścić obszar brzegowy pomiędzy kamieniem naturalnym a miejscem wypełnionym zaprawą  

      renowacyjną z resztek szlamu przez zmycie lub piaskowanie specjalnym pistoletem. 

18. Pielęgnować w ciągu następnych 14 dni przez wielokrotne zwilżanie wszystkich naprawionych miejsc. Przez 

pierwsze 4 dni co najmniej dwa razy dziennie z dodatkowym zawieszeniem mokrego płótna. Szczególnie sta-

ranna pielęgnacja jest konieczna zwłaszcza w ciepłych porach roku oraz przy układaniu warstw o grubości 

schodzącej do zera. 

19. Barwnie opracować i scalić miejsca poddane renowacji przy użyciu farby silikonowej Remmers Historic       

Lasur (hydrofobowyretusz) lub w technice krzemianowo-kredowej (system Bohringer). 

20. Zaleca się wykonanie trwałej ochrony przed zacinającym deszczem i zanieczyszczeniami atmosfery rozpusz-

czonymi w wodzie. W systemie Remmers taką hydrofobową ochronę wykonuje się albo przez zastosowanie 

farb silikonowych (np. Remmers HistoricLasur, Schlämmlasur) albo przez impregnację (np.Remmers SL, 

Remmers SNL, Remmers Fassadencreme). 

Wskazówki 

Należy nadzorować wiązanie materiału, szczególnie w ciepłych porach roku. Wymagane jest zwilżanie nałożo-

nej zaprawy co najmniej dwa razy dziennie w ciągu pierwszych czterech dni, aby wykluczyć możliwość nad-

miernego wysuszenia zaprawy. Sprawdzonym sposobem jest zawieszenie w naprawionych miejscach wilgotne-

go płótna. Przestrzeganie tej wskazówki jest konieczne zwłaszcza przy układaniu warstw o grubości schodzącej 

do zera. W każdym zamówieniu należy obok numeru artykułu podać informacje na temat pożądanej wytrzy-

małości ("w" lub "n") i na temat wielkości uziarnienia. np.: 0596/ n / 0,5 / 069 wytrzyma-

łość/uziarnienie/kolor (numer koloru można podać, lub zostanie on określony w zakładzie produkcyjnym po do-

starczeniu próbki). 

Narzędzia, czyszczenie 

Pędzel, kielnie, szpachla, paca pokryta porowatą gumą, cykliny, narzędzia kamieniarskie, myjka wysokociśnie-

niowa, kompresy itd. Narzędzia należy czyścić na świeżo wodą 

 

5.5.10. Spoinowanie 
 

Pod wtórną fugą cementowo – wapienną odnaleziono oryginalną, wapienną. Podczas czyszczenia elewacji me-

todą ciśnieniową część wtórnych spoin zostanie usunięta. Spoiny powinny być oczyszczone do głębokości 2 cm. 

Do fugowania zaleca się użyć zaprawę wapienno-trasowej  Należy dobrać masę o odpowiedniej barwie, struktu-

rze i cechach mechanicznych, podobną do otoczenia w obrębie wątku ceglanego. Problem ubytków fugi w partii 

cokołowej należy rozwiązać w podobny sposób. 

Szczegóły wykonana prac murarskich (patrz SST 02.06) 
 

5.5.11. Scalenie kolorystyczne elewacji 
 

Lico muru po wymianie pojedynczych cegieł oraz przemurowaniu większych partii będzie prawdopodobnie 

wymagało scalenia kolorystycznego, ale tylko powierzchni cegieł nowych, różniących się barwą. W tym celu 

można użyć powszechnie stosowanych, gotowych laserunków do cegieł, produkowanych przez wiele cenionych 

firm lub przygotować odpowiednie preparaty we własnym zakresie. Zabieg polega na położeniu cienkiej  

powłoki z farby silikonowej o minimalnej zawartości pigmentów i wypełniaczy. Faktura cegły jest w pełni za-

chowana a nałożony laserunek nie łuszczy się i jest bardzo odporny na czynniki atmosferyczne. Kolor powinien 

być dobrany po oczyszczeniu ściany. Farbę silikonową w odpowiednim kolorze miesza się z wodnym 
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 impregnatem silikonowym. Scalenie należy wykonać delikatnie i tylko w miejscach tego wymagających.  

 

W czasie prac zastosować ten preparat lub inny o równoważnych parametrach 

   np.  gotowa farba laserunkowa Siliconharzfarbe LA firmy Remmers 
 

Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej, powłoka z dodatkami grzybo- i glonobójczymi 

ładowanie 

Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 l i 15 l 

Zużycie: Międzywarstwa: ok. 0,25 l/m2 Powłoka nawierzchniowa: ok. 0,20 l/m2 

Składowanie: W zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w miejscu chłodnym ale chronionym przed mrozem  

co najmniej 12 miesięcy. 

 

Identyfikacja zagrożeń 

Oznaczenie zagrożeń: nie dotyczy 

Najważniejsze zagrożenia dla człowieka i środowiska: nie dotyczy 

 

Obszary stosowania 

Farba Remmers Siliconharzfarbe LA ze względu na swoje właściwości nadaje się do wykonywania hydrofobo-

wych, w wysokim stopniu przepuszczalnych dla pary wodnej powłok ochronnych na mineralnych materiałach 

budowlanych, zwłaszcza w kombinacji z preparatem gruntującym Imprägniergrund. Dzięki możliwości wyko-

nywania powłok laserunkowych i dzięki mineralnemu charakterowi farba Remmers Siliconharzfarbe LA nadaje 

się szczególnie dobrze do stosowania na trudnym podłożu jakim jest kamień naturalny w obiektach zabytko-

wych. Poza tym Remmers Siliconharzfarbe LA może być stosowana jako powłoka renowacyjna na nośnych po-

włokach krzemianowych, silikonowych i matowych, zniszczonych przez czynniki atmosferyczne powłokach 

dyspersyjnych, tynkach żywicznych i funkcjonujących systemach dociepleniowych. Nie nadaje się do stosowa-

nia jako kolejna warstwa na powłokach malarskich z materiałów plastycznych, termoplastycznych i elastycz-

nych. Takie powłoki należy wcześniej całkowicie usunąć stosując preparat Remmers Graffiti-Entferner. 

Właściwości produktu 

Farba silikonowa Remmers Siliconharzfarbe LA, która dzięki swojemu mikroporowatemu charakterowi jest bli-

ska farbom mineralnym, obok stosowania w nowym budownictwie i w budownictwie przemysłowym, coraz 

częściej jest używana do wykonywania barwnej powłoki ochronnej na obiektach zabytkowych. Farba posiada 

między innymi następujące właściwości: 

- wysoka przepuszczalność pary wodnej i dwutlenku węgla 

- ma pozytywny wpływ na bilans cieplny budowli zgodnie z DIN 4108 

- nie utrudnia reakcji karbonatyzacji 

   - nie zachodzi spadek wytrzymałości w wyniku zbyt szybkiego wysychania, szczególnie w przypadku tynków   

wg DIN 18550, grupy tynków P I (wapienne) i P II (cementowowapienne). 

-wysoka szczelność w stosunku do wody w stanie ciekłym (nawałnicowe deszcze i woda rozbryzgowa) 

-zapobiega ciemnieniu spowodowanemu przez wilgoć 

-zapobiega zawilgoceniu podłoża nawet przy ekstremalnym obciążeniu przez czynniki atmosferyczne 

-zapobiega procesom pęcznienia 

 

Dane techniczne produktu 

Spoiwo: emulsja niskocząsteczkowej żywicy silikonowej 

Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na światło i alkalia 

Gęstość: 1,45-1,53 g/cm3 zależnie od koloru 

Lepkość: odpowiednia do nakładania wałkiem lub pędzlem 

Rozcieńczalnik: woda 

Odczyn pH: 8-9 

Dane techniczne powłoki: 

Przepuszczalność pary wodnej wg DIN EN ISO 7783-2: sd ≤ 0,05 m 

Współczynnik nasiąkliwości wg DIN EN ISO 1062-3: w ≤ 0,1 kg/m2•h0,5 

Stopień połysku: matowy, o charakterze mineralnym 

Faktura powierzchni: gładka 

Wytrzymałość na odrywanie  

- na nowych podłożach: > 0,6 N/mm2  

- na zwietrzałych starych powłokach malarskich: > 0,4 N/mm2 

Odporność na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra 

Skłonność do brudzenia się: niewielka 
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Klasa odporności pożarowej wg DIN 4102: klasa A2, materiał niepalny (posiada świadectwo badań) 

Kolory: biały, bezbarwny, kolor z palety firmowej 

 

Materiały budowlane chronione powłoką Remmers Siliconharzfarbe LA wchłaniają podczas opadów jedynie 

bardzo niewielkie ilości wody i mogą te niewielkie ilości wody łatwo oddać po ustaniu deszczu. Przez to mate-

riał budowlany pozostaje w wysokim stopniu suchy i nie powstają w nim szkody spowodowane przez wilgoć. 

Niewielka skłonność do brudzenia się: 

- nie jest to materiał termoplastyczny 

- wykazuje jedynie niewielkie naprężenia 

- efekt samoczyszczenia podczas deszczu 

Łatwe stosowanie: 

- system powłokowy o niskiej alkaliczności 

- nie tworzą się plamy i ślady łączenia 

- łatwo można nakładać kolejne powłoki 

- nie wchodzi w reakcje z minerałami zawierającymi związki żelaza i manganu 

Duża różnorodność kolorów: 

- szeroka paleta kolorów od odcieni pastelowych do nasyconych w pełni 

- wygląd uzależniony od podłoża, matowy 

- charakter bliski farbom mineralnym 

- możliwość uzyskiwania powłok laserunkowych na kamieniach naturalnych 

Wysoka odporność na czynniki 

atmosferyczne: 

- odporna na promieniowanie ultrafioletowe 

- odporna na spaliny przemysłowe i mikroorganizmy 

- znakomite łączenie się ze wszystkimi podłożami mineralnymi 

- nadaje się do stosowania na zniszczonych przez czynniki atmosferyczne ale nośnych starych powłokach  

malarskich 

Nie szkodzi środowisku: 

- rozcieńczana wodą 

- nie jest żrąca 
Podłoże 

Podłoże musi być suche, czyste, nośne, pozbawione luźnych cząstek, pyłu, środków antyadhezyjnych do szalun-

ków, pozostałości oleistych i tłustych. Słabo przylegające warstwy starych powłok należy starannie usunąć. Po-

włoki zniszczone przez czynniki atmosferyczne oczyścić urządzeniem do mycia ciśnieniowego. 

Sposób stosowania 

Gruntowanie 

a) Nośne, niczym nie pokrywane podłoża mineralne i systemy dociepleniowe wg DIN 4102 „A II" z mineralną 

powłoką należy impregnować preparatem Remmers Imprägniergrund Zużycie materiału: 0,2-0,4 l/m2, zależnie 

od chłonności podłoża. 

b) Zniszczone przez czynniki atmosferyczne, piaszczące się, nie poddane żadnym zabiegom podłoża mineralne i 

kredujące powłoki krzemianowe należy gruntować preparatem Remmers Grundierung SV lub Remmers Hydro 

Tiefengrund. Zużycie materiału: ok. 0,3 l/m2 i więcej, zależnie od jakości podłoża, przy stosowaniu jedno-  lub 

wielokrotnym. 

c) Zniszczone przez czynniki atmosferyczne, matowe farby dyspersyjne i silikonowe jak również żywiczne tynki 

i systemy dociepleniowe zgodne z DIN 4102 "B1"powinny być gruntowane tylko w razie potrzeby preparatem 

Remmers Grundierung SV lub Remmers Hydro-Tiefengrund. 

 

 

Szpachlowanie: 

Nierówne, zagruntowane podłoża należy wyrównać szpachlówką Remmers Silicon-Spachtel. 

a) Ujednolicenie faktury: Jeżeli konieczne jest ujednolicenie faktury podłoża, zaleca się stosowanie farby Rem-

mers Siliconharz Füllfarbe LA zawierającej wypełniacz. Zużycie materiału: ok. 0,3-0,5 kg/m2 

b) Międzywarstwa: W przypadku jednolitej faktury podłoża między warstwę wykonuje się farbą Remmers Sili-

conharzfarbe LA. 

c) Powłoka nawierzchniowa: Na białą lub barwną międzywarstwę nakłada się kryjącą powłokę farby Remmers 

Siliconharzfarbe LA. 

Pomiędzy poszczególnymi cyklami roboczymi należy przestrzegać czasu schnięcia wynoszącego co najmniej 6 

godzin, zależnie od warunków zewnętrznych. Świeżą powłokę należy chronić przed bezpośrednim nasłonecz-

nieniem i deszczem zgodnie z regułami rzemiosła. Nie nakładać farby w temperaturach poniżej +5°C. Wielkości 
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zużycia mogą się różnić i zależą od chłonności i faktury podłoża. Dokładne zużycie należy określić na po-

wierzchni próbnej. Podczas nakładania powłok malarskich przestrzegać wytycznych VOB, część C, rozdział 

3.1.3. Duże graniczące ze sobą powierzchnie należy pokrywać w jednym ciągu, mokre na mokre, w celu unik-

nięcia śladów łączenia. Nie stosować 2 różnych partii produktu Remmers Siliconharzfarbe LA na jednej po-

wierzchni. 

Technika laserunkowa 

Przy stosowaniu do kolorystycznego scalenia kamienia naturalnego, cegły itd. podczas prac konserwatorskich z 

zastosowaniem zaprawy do wypełniania ubytków Remmers Restauriermörtel. 

Proporcje mieszania: 

1 część Remmers Siliconharzfarbe LA „pełny kolor" z 2-4 częściami Funcosil WS (nr art. 0614) lub Remmers 

Siliconharzfarbe LA farblos (bezbarwna) zależnie od stopnia prześwitywania i postawionego zadania. Do prac w 

technice laserunkowej na całych powierzchniach należy stosować półprzezroczyste farby Remmers Historic Sc-

hlämmlasur względnie Remmers Historic Lasur. Produktu Remmers Siliconharzfarbe LA farblos (nr art. 6410) 

można używać w celu uzyskania odpowiedniego stopnia prześwitywania tylko w przypadku następujących ma-

teriałów: Siliconharzfarbe LA, Historic Schlämmlasur i Historic Lasur. 

Narzędzia, czyszczenie 

Pędzel angielski, ławkowiec, pędzel zwykły, wałek futrzany. Pędzel, urządzenia i dyszę natryskową  należy 

 czyścić na świeżą wodą. 

 

5.6. Konserwacja elementów kamiennych   

5.6.1. Usunięcie zbędnych elementów z powierzchni  
 
Należy usunąć glonów i porostów szczególnie widocznych na elewacji północnej i zachodniej w partii cokołu. 

Należy je usunąć sposobami chemicznymi i fizycznymi dopasowanymi do rodzaju nawarstwień, technika usu-

nięcia została opisana w punkcie 5.3 i 5.5.5 niniejszej specyfikacji 

 

5.6.2. Wzmocnienie struktury kamienia  
 
Jeżeli okaże się, że elementy muru fundamentowego  wykonane ze skały magmowej są osłabione i widać na ich 

powierzchni oznaki łuszczenia się. Wzmocnienie struktury kamienia wykonać analogiczne  jak wzmocnienie  

struktury muru ceglanego. Technika wzmocnienia  została opisana w punkcie  5.5.7 niniejszej specyfikacji 

 

5.6.3. Likwidacja ubytków w kamieniu  
 
Do ewentualnego wypełnienia drobnych ubytków w kamieniu zbitym, których w tej chwili nie widać, a mogą 

zostać odkryte w trakcie prac, należy użyć zaprawę opartą na żywicy sztucznej i kruszywie mineralnym, najle-

piej rozdrobnionym granicie. Jako spoiwo proponuje się użyć żywicę poliestrową w konsystencji żelu, aby po 

zmieszaniu z wypełniaczem nie spływała z powierzchni ubytku. 

 

  Żywica to mieszanka żywicy i utwardzacza  

Uzyskana powłoka posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoża i jest odporna na benzynę, oleje, smary, a 

także na krótkotrwałe działanie temperatury do 80°C. 

Przygotowanie powierzchni: 

 - powierzchnie oczyścić z luźnych elementów  odtłuścić, , 

Proporcje mieszania: 

Żywica – 100 części wagowych, 

Utwardzacz – 2 do 3 części wagowych. 

Czas przydatności do nanoszenia od momentu wymieszania z utwardzaczem: 

Od 10 do 15 min w temperaturze 20oC 

Wyroby uzupełniające: 

Zasady postępowania: 

Oczyścić i odtłuścić powierzchnię.  Wymieszać dokładnie żywicę z utwardzaczem i rozdrobnionym granitem do 

momentu uzyskania jednolitego koloru, przestrzegać wymaganych ilości utwardzacza. Czas przetwórstwa od 10 

do 15 minut w temperaturze 20°C. Nanieść mieszankę na miejsce naprawy. W zależności od uszkodzenia można 

nałożyć kilka warstw pasty . Odczekać około 45 minut. Po tym czasie powierzchnię  można obrabiać mecha-

nicznie.  Lepkość utwardzonej powierzchni polepsza przyczepność nakładanych kolejnych warstw, a 

w razie konieczności można ją usunąć przemywając rozpuszczalnikiem nitrocelulozowym. Minimalna 
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temperatura nanoszenia wynosi +10°C. Typowe proporcje stosowane podczas laminowania wynoszą około 2 kg 

żywicy poliestrowej na 1 kg nośnika  

 

UWAGA: Nie wlewać do puszki pozostałej, rozrobionej z utwardzaczem żywicy. 

 

Czas schnięcia: 

Około 45 min. w temperaturze 20 °C Czas ten można skrócić przez wygrzewanie przez 15 minut  

w temperaturze nie przekraczającej 60oC. 

Szlifowanie: P80-P120, 

Kolor: Żółty. 

Czyszczenie sprzętu: Rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych. 

Warunki i czas przechowywania: 

Przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. 

Unikać naświetlania promieniami słonecznymi . 

Żywica: 12 miesięcy w temperaturze 20°C. 

Przepisy BHP: Podane w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dla danego wyrobu. 

Opakowanie: Żywica do laminowania jest w opakowaniach jednostkowych 1.0L. 

 

5.6.4. Odtworzenie kamieniarki z piaskowca  
 
Zwieńczenia betonowe nakryw krenelażu, przypor, opłaszowania i rynsztok lastrykowy zdemontować,  nowe 

wykonać na wzór istniejących z piaskowca gotlandzkiego. W elementach wykonać kapinos. 

 
Piaskowiec  skała osadowa zbudowane z okruchów skalnych związanych spoiwem. Piaskowce o wielkości ziar-

na od 1 do 2 mm nazywane są gruboziarnistymi, o wielkości od 0,5 do 1 mm średnioziarnistymi, mniejsze – 

drobnoziarnistymi. Wiąże je spoiwo zwane tez lepiszczem.  

 

5.7. Hydrofobizacja  elewacji 
 

Hydrofobizacja jest zabiegiem kończącym proces konserwacji. Ma ona na celu zabezpieczyć powierzchnię 

obiektu przed działaniem wody opadowej. Zmniejsza w ten sposób stopień zawilgocenia murów a zarazem 

zwiększa odporność na zabrudzenia. Zmniejszeniu zawilgocenia towarzyszy jednocześnie zwiększenie izolacyj-

ności ścian a co za tym idzie znaczna oszczędność energii cieplnej dochodząca nawet do 20%. Hydrofobizację 

wykonuje się gotowymi preparatami na bazie alkilotrietoksysilanów, np. metylotrietoksysilanie.  

Przy przestrzeganiu  zalecanego zużycia osiąga się duże głębokości wnikania i trwałą ochronę. Nawet po kilku-

nastu latach od wykonania zabiegu hydrofobizacji ściana ceglana jest chroniona przed wnikaniem wody równie 

skutecznie jak bezpośrednio po zaimpregnowaniu Aby uzyskać właściwy efekt obiekt przed zabiegiem powinien 

być suchy. Hydrofobizację należy wykonać za pomocą smarowania przy użyciu szczotek, lub polewanie przy 

pomocy agregatów malarskich. Przy bezdeszczowej  pogodzie można także układać preparat w postaci kremu.  

W kontekście opisywanego zabiegu konieczna jest profilaktyczna kontrola kondycji oraz chłonności wilgoci w 

piaskowcu gotlandzkim, z którego wykonano oryginalne epitafium konserwowane kilka lat temu. 

 
W czasie prac zastosować ten preparat lub inny o równoważnych parametrach  

 np.  gotowy preparat do hydrofobizacji Funcosil WS  prod. firmy Remmers 
 

Wodny, hydrofobizujący środek impregnacyjny do mineralnych materiałów budowlanych 

 

Rodzaj opakowania: 

Kanister z tworzywa sztucznego 5 l lub 30 l 

Zużycie: 

Cegła wapienno-piaskowa gładka: min. 0,5 l/m2 

Cegła wapienno-piaskowa łamana: min. 0,7 l/m2 

Cegła licowa: min. 0,8 l/m2 

Cegła o dużych porach: min. 1,5 l/m2 

Beton komórkowy: min. 1,3 l/m2 

Beton lekki: min. 1,0 l/m2 

Kamień naturalny drobnoporowaty: min. 0,8 l/m2 

Kamień naturalny wielkoporowaty: min. 1,5 l/m2 

Składowanie: 
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W oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, przy składowaniu w miejscu chłodnym ale chronionym  

przed mrozem, co najmniej 12 miesięcy. 

 

Oznaczenie zagrożeń: nie dotyczy 

Najważniejsze zagrożenia dla człowieka i środowiska: nie dotyczy 

 techniczne produktu 

Dane techniczne w momencie dostawy 

Substancja czynna: alkiloalkoksysiloksan 

Zawartość substancji czynnej: ok. 10% wag. 

Nośnik: woda 

Gęstość: 1,0 kg/l 

Odczyn pH: neutralny 

Wygląd: mleczny 

Dane techniczne po aplikacji i wytworzeniu substancji czynnej 

Zawartość polisiloksanów: ok. 10 % wag. 

Hydrofobowość: bardzo dobra 

Nasiąkliwość w24 cegła wapienno-piaskowa: 0,07 kg/(m2h0,5) 

Zdolność dyfuzji pary wodnej: zapewniona 

Odporność na promieniowanie ultrafioletowe: bardzo dobra 

Odporność na warunki atmosferyczne: bardzo dobra 

Długotrwałość działania: bardzo dobra 

Odporność na alkalia: zapewniona 

Wysychanie bez klejenia się: zapewnione 

Skłonność do brudzenia się: bardzo mała 

 

Obszary stosowania 

Do hydrofobizacji porowatych, mineralnych materiałów budowlanych takich jak cegła wapienno-piaskowa, ka-

mień naturalny, mur z cegły licowej, tynki mineralne, beton komórkowy i lekki. Do hydrofobizacji istniejących 

powłok z farb mineralnych. 

Właściwości produktu 

-Jednoskładnikowy, nieszkodliwy dla środowiska, wodny środek impregnujący. 

- Doskonała hydrofobowość 

- Bardzo dobra zdolność penetracji także w przypadku wilgotnych podłoży 

- Odporność na alkalia 

- Wysychanie bez przebarwienia 

- Zapach ledwo wyczuwalny 

- Brak emisji substancji szkodliwych 

- Poprawione bezpieczeństwo pracy 

Baza produktu - Emulsja siloksanowa w wodzie. 

Podłoże Warunkiem optymalnej hydrofobizacji powierzchni jest wchłonięcie przez nią środka impregnującego. 

Zależy to od porowatości materiału budowlanego i zawartości wilgoci. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnie-

nia, za pomocą estrów kwasu krzemowego, należy odczekać co najmniej 4 tygodnie. Przed zastosowaniem środ-

ka impregnującego należy odpowiednią metodą usunąć z podłoża nawarstwienia brudu i substancji szkodliwych, 

wykwity solne, zazielenienia spowodowane przez glony i mchy. Dzięki temu zabiegowi osiąga się otwarcie ka-

pilar i porów zapewniające wchłanianie środka impregnującego. Pozostałości środków czyszczących (np. deter-

gentów) należy dokładnie usunąć, ponieważ zmniejszają one głębokość wnikania i przez to skuteczność działa-

nia preparatu Funcosil WS. 

Powierzchnie przylegające: 

Części elewacji, które nie powinny stykać się z impregnatem, jak np.okna, powierzchnie lakierowane i przezna-

czone do lakierowania, szkło należy chronić, podobnie jak rośliny, przez przykrycie folią budowlaną (polietyle-

nową). Elementy wrażliwe na rozpuszczalniki np. bitumy lub styropian nie są zagrożone uszkodzeniem. 

Sposób stosowania 

Środek impregnujący Funcosil WS nanoszony jest metodą niskociśnieniowego natryskiwania z zastosowaniem 

dyszy dającej szeroki strumień, nasycając tak aby po powierzchni materiału budowlanego spływała błonka płynu 

o długości 30-50 cm. Podczas aplikacji dysza powinna być prowadzona poziomo, bez odrywania, wzdłuż elewa-

cji oraz natychmiast należy rozprowadzić preparat pędzlem angielskim lub szczotką. Cykl należy kilkakrotnie 

powtórzyć. Funcosil WS nakłada się mokre na mokre od góry do dołu. Aby uniknąć usterek, należy wydzielone 

części elewacji impregnować bez przerwy, aż do zakończenia zabiegu. W przypadku małych skomplikowanych 

powierzchni, gdzie nanoszenie przez natrysk jest niemożliwe, można pracować także pędzlem. Aby uniknąć 
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przy takiej metodzie pracy wprowadzenia zbyt małych ilości impregnatu, należy pracować dobrze nasączonym 

narzędziem. Świeżo zaimpregnowane powierzchnie należy chronić przed deszczem przez co najmniej 5 godzin. 

Silny wiatr i nasłonecznienie mogą przyspieszyć odparowanie nośnika, co niekorzystnie wpływa na głębokość 

wnikania. Funcosil WS można także nanosić na lekko wilgotne materiały budowlane. Decydująca jest ilość ma-

teriału, którą można wprowadzić. (Sprawdzić na powierzchni próbnej). 

Temperatura stosowania: 

Impregnację hydrofobizującą możnawykonywać przy temperaturach pomiędzy 10°C i 25° C. Zbyt mocnego na-

grzania powierzchni przez promieniowanie słoneczne można uniknąć stosując zasłony przeciwsłoneczne. Przy 

temperaturach poniżej 10° C odparowanie wody (nośnika) może zostać opóźnione. Pełna skuteczność impregna-

cji jest osiągana, w zależności od warunków atmosferycznych, dopiero po 1 - 2 tygodniach po wykonaniu zabie-

gu. 

 
Badanie skuteczności działania 

Nasiąkliwość powierzchniową mineralnych materiałów budowlanych przed i po zabiegu hydrofobizacji można 

sprawdzić płytką kontrolną Funcosil (nr art. 0732) lub rurką Karsten’a. Używając płytki kontrolnej Funcosil 

można w prosty sposób, metodą nie niszczącą zmierzyć wartość współczynnika w (nasiąkliwość powierzchnio-

wa w kg/m2h0,5) bezpośrednio na obiekcie. Badanie można przeprowadzić najwcześniej po 4 tygodniach od 

momentu wykonania zabiegu hydrofobizacji, otrzymane wyniki należy zanotować. 

Wskazówki 

Zużycie preparatu Funcosil WS należy określić na wystarczająco dużej powierzchni próbnej (1 – 2 m2). Na tej 

powierzchni można także sprawdzić skuteczność impregnacji. Powierzchnie testowe muszą być wystawione na 

działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, wiatr itd.). Wodne środki impregnujące mogą uaktywnić 

sole znajdujące się w elewacji, to znaczy w czasie procesu wysychania mogą na powierzchni elewacji pojawić 

się wykwity solne. Przy niektórych rodzajach kamieni naturalnych może wystąpić  pogłębienie koloru.  

W pracach związanych z ochroną zabytków zalecamy wstępne badania na powierzchniach próbnych. 

Narzędzia, czyszczenie 

Jako narzędzia nadają się wszystkie nierdzewne urządzenia niskociśnieniowe, pompujące i natryskowe, pompy 

do płynów. Urządzenia muszą być czyste. Po użyciu, jak również przy długich przerwach w pracy, należy je 

czyścić dokładnie wodą. 

 

5.8. Wymiana  pokrycia stropodachu  
 
Zerwać istniejące pokrycie stropodachu. Nowe dwuwarstwowe wykonać z papy zgrzewalnej  

Szczegóły wykonania prac  patrz  SST 02.10   
 

5.9. Opierzenia blacharskie, elementy stalowe  
 
Wszystkie elementy stalowe elewacji należy oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie. Obróbki blacharskie wy-

konać z blachy tytanowo-cynkowej   

Szczegóły wykonania prac  antykorozyjnych (patrz SST 02.08) i prac dekarskich (patrz SST 02.10)    
 

5.10. Konserwacja stolarki  
 
Istniejąca stolarka okienna została wymieniona podczas ostatniego remontu i nie wymaga żadnych prac konser-

wacyjnych.  Przed przystąpieniem do konserwacji wrót głównych na elewacji zachodniej i wszystkich wrót na 

elewacji wschodniej.   Należy wykonać badania stratygraficzne określające pierwotny kolor. Badania przedsta-

wić na komisji konserwatorskiej i doprecyzować temat wykończenia powierzchni stolarki. Po analizie konserwa-

torskiej i historycznej należy zdjąć wtórne powłoki lakiernicze stosując np. SCANSOL lub AGE (Abbeizer). 

Wymienić uszkodzone przez korozję biologiczną elementy i całość zaimpregnować preparatami na bazie roz-

puszczalników organicznych. Jeżeli okaże się, że pierwotnie stolarka była pokostowana i eksponowana bez kolo-

ru kryjącego, dobrym rozwiązaniem konserwatorskim, estetycznym jest olejowanie, które nie spowoduje wy-

błyszczeń, jak to ma miejsce po zastosowaniu lakierobejcy, czy lakieru. 

 

 

 

 

5.11. Wykonanie tynków renowacyjnych  
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Po usunięciu zdezintegrowanych tynków, należy nałożyć tynki renowacyjne, „solochłonne”. Tynki renowacyjne 

charakteryzują się znaczną porowatością, pojemnością i sorbcją. Są zdolne do pochłonięcia i zatrzymania dużej 

ilości soli zalegających w grubym murze. Spełniają rolę okładu odsalającego chroniącego 

 materiał ceglany przed dezintegracją. W razie wypełnienia porów zaprawy kryształami soli i widocznych po 

kilku latach wysoleniach na powierzchni, tynk należy wymienić. W celu zabezpieczenia ścian przed brudzeniem 

powierzchnie należy przemalować na kolor istniejący odpowiednimi farbami o dużej dyfuzyjności, ale charakte-

ryzującymi się łatwością utrzymania. 

Szczegóły wykonania tynków renowacyjnych (patrz SST 02.09) 
 

5.12. Usunięcie grzybów pleśniowych   
 
Kaplica południowa powstała przez zamknięcie kruchty. Jest nieogrzewana i niewentylowana, a jej mury prze-

marzają. Z tego powodu na jej ścianach wewnętrznych pojawiły się grzyby pleśniowe, które należy usunąć  przy 

pomocy roztworu czwartorzędowych soli amonowych pod fabryczną nazwą Boranom. Jedynym rozsądnym 

rozwiązaniem długoterminowym będzie wykonanie w kaplicy wentylacji. 

Zasada wykonania prac odgrzybieniowych patrz punkt 5.3. niniejszej specyfikacji   

Szczegóły wykonania prac odgrzybieniowych (patrz SST 02.04) , wykonania wentylacji (patrz SST 02.10) 
 

5.13. Posadzka piętra  
 
Współczesne warstwy posadzki piętra należy usunąć i w to miejsce ułożyć posadzkę ceramiczną w formie cegieł 

układanych płasko na zaprawie wapiennej, otwartej dyfuzyjnie. Wzór ułożenia cegieł podlega przedyskutowaniu 

podczas komisji konserwatorskiej. 

 

5.14. Dokumentacja konserwatorska powykonawcza 
 
Zgodnie z wymogami konserwatorskimi należy wykonać powykonawczą dokumentację opisową oraz fotogra-

ficzną. Musi ona ilustrować stan obiektu bezpośrednio przed zabiegami, w trakcie trwania prac oraz po ich za-

kończeniu. Dokumentacja powinna wyraźnie wskazywać na użyte w trakcie renowacji metody i środki oraz za-

wierać profilaktyczne uwagi dla użytkownika obiektu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Zasady kontroli jakości robót. 

Roboty remontowe a zwłaszcza prace renowacyjne i konserwatorskie na elewacji kościoła  objętego ochroną 

konserwatorską, wymagają wysokich kwalifikacji i zezwoleń uzyskiwanych każdorazowo od PSOZ.  

Są one wydawane na podstawie ważnych dokumentów wykonującego prace lub sprawującego kontrolę 

nad pracami dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki lub osoby posiadającej zezwolenie na 

wykonywanie określonych prac w obiektach zabytkowych. 
System materiałów do renowacji materiałów elewacyjnych  wymaga utrzymania odpowiednich 

warunków technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu 

technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich odstępów czaso-

wych pomiędzy nakładaniem poszczególnych preparatów. Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, 

wilgotności powietrza, itp. 

Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym 

celu konieczne jest aby spełnione zostały następujące warunki: 

- Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel. 

- Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, 

- przygotowania, nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi 

     być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

 Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych prac: 

- termometry powierzchniowe, 

- termometry do pomiaru temperatury powietrza, 

- przyrządy do pomiaru grubości warstw. 

Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych 
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i warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych 

dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej. 

W celu oceny prawidłowości wykonania impregnacji hydrofobizujacej należy wykonać badanie nasiąkliwości 

powierzchniowej metoda nieniszczącą z zastosowaniem specjalnego przyrządu tzw. rurki Karsten’a.  

Badanie należy wykonać najwcześniej po 4 tygodniach od wykonania hydrofobizacji. Pomiar należy prowadzić 

przez jedną godzinę. Uzyskany wynik nie może przekroczyć 0,2 kg/(m2/h). 

Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady doko-

nywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji 

i potwierdzenie ich w formie wpisu do Dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy 

stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do Dziennika budowy. 

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót należy  

do Wykonawcy 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest: mb, m
2 
,sztuka  

Dla prac związanych z renowacją ścian obmiar robót prowadzi się w m
2
 powierzchni poddawanej renowacji. 

Każdorazowo należy wyliczać warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zużycia materiałów. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. Na etapie prac projektowych nie da się dokładnie określić zakresu prac,  

będzie to możliwe po skuci tynków i faktycznym określeniu zakresu prac z natury na placu budowy.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót konserwatorskich. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera kontraktu,  

        jeżeli wszystkie pomiary i badania, dały pozytywne wyniki. 

 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, elementy tych prac nie powinny być odebrane. 

 W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- powłoki wykończeniowe poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć niewłaściwie zaaplikowane preparaty  

       lub elementy i ponownie wykonać roboty konserwatorskie. 

   Częścią integralną odbioru jest przedstawienie uzupełnionego Dziennika Prac Konserwatorskich 

       oraz dokumentacji konserwatorskiej fotograficznej i powykonawczej. 

   Niedopuszczalne są następujące wady: 

   - wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni kamienia 

        przenikających warstw wykończeniowych przenikających z podłoża, pleśni itp., 

-  trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej  

       przyczepności powłok wykończeniowych do podłoża. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne podstawy płatności robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą . 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni konserwowanej według ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 

-  przygotowanie i zabezpieczenie stanowiska roboczego, 

-  przygotowanie zaprawy lub farb, 

-  dostarczenie materiałów sprzętu, 

-  obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
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-  przygotowanie podłoża, 

- wykonanie prac konserwatorskich powłok wykończeniowych, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacje stanowiska roboczego 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieraniei przygotowanie próbek  

   zapraw do murów 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji świeżej zaprawy  

   (za pomocą stolika rozpływu) 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie  konsystencji świeżej zaprawy  

   (za pomocą penetrometru) 

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości powietrza w świeżej  

    zaprawie 

PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości wysuszonej  

  stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie 

   i ściskanie stwardniałej zaprawy 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności do podłoża  

    stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 

PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika absorpcji  

   wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy 

PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika przenoszenia 

   pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN85/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-ISQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów 

      zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

       wykonania i badania przy odbiorze. 

PN-B-11203 Materiały kamienne. Elementy kamienne; płyty do okładzin pionowych 

      zewnętrznych i wewnętrznych. W zakresie pkt.2.2. ”Właściwości materiału  kamiennego.” 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Część B-Roboty wykończeniowe, 

   wydanie ITB – 2003 rok 

Instrukcje producentów. 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  

I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

SST 02.06. 

„ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY MURARSKIE” 
 

 
NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

ST – „Specyfikacja Techniczna” 

OST – „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 

SST – „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna” 

PZJ – „Program Zapewnienia Jakości” 

bhp. – bezpieczeństwo i higiena pracy 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru robót murarskich wewnętrznych i zewnętrznych, które zostaną wykonane w ramach realizacji  projektu 

budowlanego  pt „Prac zabezpieczających elewacji oraz wnętrza Bramy Żuławskiej w Gdańsku” 

  

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ro-

bót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST  
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich prac murarskich ścian:  

- Przemurowanie fragmentów muru ceramicznego 

- Przemurowania fragmentów ścian z cegły ceramicznej przy naprawie spękań i rys 

- Przemurowania uszkodzonej cegły w 50% na całości elewacji 

- Uzupełnienie ubytków muru kamiennego     

 

1.4. Klasyfikacja robót wg CPV  
 
Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 

Kategoria robót                  45262000-1             Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe, w tym: 

45262500-6              Roboty murarskie 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projekto-

wą, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania 

ogólne”. 

 

1.6. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi 

i określeniami podanymi w Specyfikacji OST „Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej : 

Mur - materiał konstrukcyjny powstały z elementów murowych , ułożonych w określony sposób i połączonych 

ze sobą zaprawą, 

Wiązanie muru - układ elementów murowych w murze ułożonych w sposób regularny, w celu zapewnienia 

współpracy w przenoszeniu sił wewnętrznych 

Zaprawa - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa i wody, łącznie z dodatkami i domieszkami, jeżeli są 

wymagane, 

Zaprawa produkowana fabrycznie - zaprawa o zadanym składzie, której wytrzymałość gwarantowana jest 

przez producenta  

Spoina zwykła - spoina o grubości od 8 mm do 15 mm wypełniona zaprawą 
Zaprawa wapienno-trasowa-  jest zaprawą suchą. Zawiera hydrauliczne wapno trasowe o dużej 

wytrzymałości domieszki o uziarnieniu 0-2 mm oraz dodatki uszlachetniające mające na celu poprawę 

własności technologicznych. Uziarnienie 0-2, 0-4 mm. Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST  

  „Wymagania ogólne”. 
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Woda 

Do prac należy używać wodę wodociągową, w wypadku konieczności użycia innej wody musi ona 

odpowiadać warunkom podanym w normie PN-EN 1008:2004. 
 

2.2. Stosowane materiały 

2.2.1. Wyroby ceramiczne i kamień 
 
Cegła pochodząca z rozbiórki i nowa cegła zamówiona w cegielni  

Wymiary, kształt i kolor powinien być zbliżony do cegły istniejącej  

Kamień polny 

Wielkość i fakturę kamienia należy dobrać do kamienia istniejącego  

 

2.2.2. Zaprawa wapienno-trasowa 
 

Tras inaczej (pucolana) jest zmieloną skałą wulkaniczną, składającą się głównie z krzemionki oraz 

różnych materiałów. Sam tras nie twardnieje, jednak w połączeniu z wapnem bądź cementem tworzy 

spoiwo o wyśmienitych właściwościach technicznych. Zawierające tras zaprawy twardnieją nie tylko na 

skutek wchłaniania dwutlenku węgla z powietrza, lecz także w połączeniu z wodą. Tras jest absolutnie 

naturalnym materiałem, a więc nie stwarza jakiegokolwiek zagrożenia dla środowiska. Nie jest on 

zwyczajnym dodatkiem jak wiele innych tworzyw, lecz oddziaływującym synergetycznie środkiem 

ulepszającym cały zakres własności fizycznych produktu. Do wykonania prac należy stosować suchą fabryczną 

zaprawę na bazie wapna hydraulicznego, trasu, lekkich mineralnych kruszyw o frakcjach 0,1, 0,2, lub 0,4 mm , 

ewentualnie specjalnych dodatków mikrowłókien poprawiających własności zaprawy. 

Zaprawa wapienno-trasowa nadaje się do przygotowania zaprawy murarskiej do wszystkich 

rodzajów cegieł ceramicznych, silikatowych, pustaków z betonu lekkiego, pumeksowego, kamieni 

naturalnych. Można ją stosować jako zaprawę do prac kamieniarskich oraz układania nawierzchni z 

kostki kamiennej pod przeciętne obciążenia, a także jako zaprawę do prac tynkarskich wykonywanych 

ręcznie wewnątrz i na zewnątrz. Zaprawa wapienno-trasowa szczególnie nadaje się do prac renowacyjnych w 

obiektach objętych ochroną konserwatorską oraz w nowoczesnym budownictwie ekologicznym. 

Wydajność i zużycie. Z 40-kilogramowego worka zaprawy wapienno-trasowej 

można uzyskać ok. 26 litrów mokrej zaprawy. Z 1 tony można uzyskać 650 litrów mokrej zaprawy. 

Zaprawa jest zgodna z normą 
 

3. SPRZĘT 
  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu dostosowanego do rodzaju robót. 

 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót murowych 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

-      Cegła układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu.  

-      W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. 
- W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powin-

ny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią 

lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny 

murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 

warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

-      Spoiny w murach ceglanych: 
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 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm,  

 a minimalna 10 mm,10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość  

 maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm 

- Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 

       wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
- Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła ( ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) 

mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0
0 
C. 

- Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 

       0
0 
C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy. 

- Ściany zewnętrzne powinny być po przeschnięciu otynkowane od zewnątrz przed nadejściem zimy, przy 

czym okres wysychania powinien być nie krótszy niż 3 miesiące. W przypadku, gdy nie można wykonać 

tynków przed zimą, należy ściany wyrapować.  

 

5.2. Dopuszczalne odchyłki wykonania konstrukcji murowych 
 
Maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać: 

– w pionie 20 mm na wysokości kondygnacji lub 50 mm na wysokości budynku, miarodajna jest  

     wartość mniejsza, 

– poziome przesunięcie 20 mm w osiach ścian nad i pod stropem, 

– odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie więcej niż 20 mm na 10 m. 
 

5.3. Zasada stosowania zaprawy wapienno-trasowej 
 

Zaprawę wapienno-trasową można przygotować z użyciem mieszarek do zaprawy (betoniarek 

przeciwbieżnych, wolnospadowych oraz o pracy ciągłej) lub ręcznie. Aby uzyskać odpowiednią 

konsystencję zaprawy, należy dodać czystą wodą (ok. 6 litrów na 40 kg zaprawy). 

Prace murarskie: Murowanie na pełne spoiny z nakładaniem zaprawy na powierzchnię boczną cegły 

i z wypełnieniem kanalików. Nadmiar zaprawy należy zebrać. Jeśli mur nie jest przeznaczony do 

otynkowania, nadmiaru zaprawy nie należy usuwać podczas murowania, lecz wyciśnięty materiał 

zaciągnąć za pomocą specjalnej kielni do spoin, giętkiej rurki lub innego podobnego narzędzia, 

nadając powierzchni spoiny właściwy profil.Powierzchnię muru należy niezwłocznie oczyścić. 

Prace tynkarskie: Tynk należy nakładać dwuwarstwowo. Pierwsza warstwa powinna mieć 

przynajmniej 10 mm grubości. Jej powierzchnię należy uszorstnić (za pomocą grzebienia 

tynkarskiego). Następnie należy odczekać, aż warstwa wyschnie. Czas przestoju jest uzależniony 
od warunków pogodowych. Należy przyjąć 1 dzień przestoju na każdy milimetr grubości nałożonej warstwy. 

Druga warstwa powinna mieć grubość min. 10 mm. Należy ją równo zaciągnąć i w zależności od sposobu 

przyszłego wykończenia powierzchni – uszorstnić lub wygładzić. 
Pielęgnacja: Świeżo ułożoną zaprawę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem oraz niekorzystnym 

wpływem warunków atmosferycznych (mrozem, przeciągami, bezpośrednim wpływem promieniowania sło-

necznego oraz zacinającym deszczem) – np. poprzez przykrycie folią. Prac nie należy wykonywać, jeżeli  

temperatura powietrza i podłoża spadła poniżej +5°C. 
Uwagi dodatkowe: Wykorzystywane cegły, jak i podłoże muszą być twarde, czyste oraz niezamarznięte. Po-

wierzchnie murów przewidziane do obłożenia oraz podłoże pod tynk należy zwilżyć wodą (w zależności od 

chłonności). Podczas oceny podłoża należy uwzględnić wymogi normy DIN 18350 oraz DIN 18550. Do zapra-

wy wapienno-trasowej oprócz czystej wody nie należy dodawać żadnych innych składników. Zaprawa wapien-

no-trasowa charakteryzuje się dłuższym czasem wiązania. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie nierów-

nomiernych naprężeń oraz zapobieżenie zbytniemu stwardnieniu spoin (co jest szczególnie ważne podczas prac 

z kamieniem naturalnym). W przypadku szczególnie chłonnego podłoża pod tynk należy wykonać obrzutkę. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Zasady kontroli jakości robót.: 

Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady doko-

nywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
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Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji 

i potwierdzenie ich w formie wpisu do Dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy 

stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do Dziennika budowy. 

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót należy  

do Wykonawcy 

 

6.2. Kontrola jakości ścian  
 
Kontrola jakości wykonania ścian murowanych 

Przy kontroli wykonania murów sprawdzeniu podlega: 

-sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna 

-  badanie materiałów  

-  sprawdzenie prawidłowości wiązania cegły w murze w stykach murów i narożnikach  

-  sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru 

-  sprawdzenie grubości spoin ( do 2 mm) i ich wypełnienia  

-  sprawdzenie poziomowości warstw cegły 

-  sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru  

-  sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic okiennych i  

  drzwiowych 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów : 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 metrze długości 

– na całej powierzchni 

 

3  

10 

 

6 

20 

Odchylenia od pionu 

– na wysokości 1 m 

– na wysokości kondygnacji 

– na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

15 

 

2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

10 

2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  

o wymiarach: 

do 100 cm                 szerokość 

                                  wysokość 

ponad 100 cm 

                                  szerokość 

                                  wysokość 

 

 

+6, –3 

+15, –1 

 

+10, –5 

+15, –10 

 

 

+6, –3 

+15, –10  

 

+10, –5 

+15, –10 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest: mb, m
2 
,m

3 
. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Odbiór robót murowych podlega zasadom odbioru częściowego według zasad podanych w  

„Wymagania ogólne”. 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych. 

Odbiór robót następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają 

projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja  
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powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli są wykona-

ne i sprawdzone wszystkie pomiary i atesty. 
Roboty wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa 

nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i 

przedstawić do ponownego odbioru.  

Protokół odbioru powinien zawierać: 

-ocenę wyników badań, 

-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.  

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne podstawy płatności robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą . 

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału, ewentualne oczyszczenie oraz wykonanie konstrukcji 

murowych zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą Specyfikacją. W cenie jednostkowej mieszczą się 

również koszty rusztowań i pomostów niezbędnych do wykonania konstrukcji murowych wraz z ich rozbiórką. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-68/B-10020                   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-89/B-10425                   Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły 

                                                 - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

PN-EN 998-2:2004              Wymagania dotyczące zaprawy do murów – Część 2: Zaprawa murarska 

PN-78/B-01101                    Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia 

PN-EN 13139:2003              Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 12620:2004               Kruszywa do betonu 

PN-79/B-06711                     Kruszywa mineralne - Piaski do zapraw budowlanych 

PN-B-12050:1996                 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły budowlane 

PN-B-10104:2005                 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia 

                                              Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy 

PN-EN 1008:2004                 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

                                                     przydatności wody zarobowej do betonu  

PN-90/B-14503                      Zaprawy budowlane 

PN-B-03002 : 1999                Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  

I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

SST 02.07. 

„ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY MURARSKIE 

NAPRAWA RYS I SPĘKAŃ ” 
 

 
NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

ST – „Specyfikacja Techniczna” 

OST – „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 

SST – „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna” 

PZJ – „Program Zapewnienia Jakości” 

bhp. – bezpieczeństwo i higiena pracy 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru robót murarskich naprawa rys i spękań , które zostaną wykonane w ramach realizacji projektu budowlane-

go  pt. Prac zabezpieczających elewacji oraz wnętrza Bramy Żuławskiej w Gdańsku” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ro-

bót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST  
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich prac murarskich ścian:  

  Naprawy rys i spękań w murze ceramicznym i kamiennym  

- Oczyszczanie powierzchni muru z zanieczyszczeń, 

- Przemurowania, uzupełnianie cegieł, spoiny i zaprawy do napraw muru, 

- Usuwanie wtórnych spoin cementowych 

 

Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany. 
 

1.4. Klasyfikacja robót wg CPV  
 
Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 

Kategoria robót                  45262000-1             Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe, w tym: 

45262500-6              Roboty murarskie 

45453100-8             Roboty renowacyjne  

45262340-6             Wstrzykiwanie zapraw  

45262350-9             Betonowanie bez zbrojenia 

45262370-5             Pokrycie betonem  

45262310-7             Zbrojenie 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projekto-

wą, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania 

ogólne”. 

 

1.6. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi 

i określeniami podanymi w Specyfikacji OST „Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej : 

Mur - materiał konstrukcyjny powstały z elementów murowych , ułożonych w określony sposób i połączonych 

ze sobą zaprawą, 

Wiązanie muru - układ elementów murowych w murze ułożonych w sposób regularny, w celu zapewnienia 

współpracy w przenoszeniu sił wewnętrznych 

Zaprawa - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa i wody, łącznie z dodatkami i domieszkami, jeżeli są 

wymagane, 

Zaprawa zwykła - zaprawa stosowana do spoin o grubości większej niż 3 mm, do przygotowania której stosuje 

się wyłącznie kruszywo mineralne o strukturze zwartej 

Zaprawa produkowana fabrycznie - zaprawa o zadanym składzie, której wytrzymałość gwarantowana jest 

przez producenta  

Spoina zwykła - spoina o grubości od 8 mm do 15 mm wypełniona zaprawą 

Pręt – prętowy element konstrukcyjny. 

Zaprawa naprawcza- o drobnym kruszywie do wypełniania ubytków o grubości 5-40 mm 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zakład Usługowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynków 

inż. Ryszard Kowalski   80 – 180 Gdańsk ul. II Brygady 132   (058) 309-91-99 ; (058)300 00 97                                                
SST 02.07. „Roboty budowlane – murarskie. Naprawa rys i spękań  ” Brama  Żuławska „ Strona 3 z 8 

 

 

2. MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST  

  „Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Stosowane materiały 
 
Cegła pochodząca z rozbiórki i nowa cegła zamówiona w cegielni   

Wymiary, kształt i kolor powinien być zbliżony do cegły istniejącej  

 

Zaprawa wapienno-trasowa  

Tras inaczej (pucolana) jest zmieloną skałą wulkaniczną, składającą się głównie z krzemionki oraz 

różnych materiałów. Sam tras nie twardnieje, jednak w połączeniu z wapnem bądź cementem tworzy 

spoiwo o wyśmienitych właściwościach technicznych. Zawierające tras zaprawy twardnieją nie tylko na 

skutek wchłaniania dwutlenku węgla z powietrza, lecz także w połączeniu z wodą. Tras jest absolutnie 

naturalnym materiałem, a więc nie stwarza jakiegokolwiek zagrożenia dla środowiska. Nie jest on 

zwyczajnym dodatkiem jak wiele innych tworzyw, lecz oddziaływującym synergetycznie środkiem 

ulepszającym cały zakres własności fizycznych produktu. Do wykonania prac należy stosować suchą fabryczną 

zaprawę na bazie wapna hydraulicznego, trasu, lekkich mineralnych kruszyw o frakcjach 0,1, 0,2, lub 0,4 mm , 

ewentualnie specjalnych dodatków mikrowłókien poprawiających własności zaprawy. 

Zaprawa wapienno-trasowa nadaje się do przygotowania zaprawy murarskiej do wszystkich 

rodzajów cegieł ceramicznych, silikatowych, pustaków z betonu lekkiego, pumeksowego, kamieni 

naturalnych. Można ją stosować jako zaprawę do prac kamieniarskich oraz układania nawierzchni z 

kostki kamiennej pod przeciętne obciążenia, a także jako zaprawę do prac tynkarskich wykonywanych 

ręcznie wewnątrz i na zewnątrz. Zaprawa wapienno-trasowa szczególnie nadaje się do prac renowacyjnych w 

obiektach objętych ochroną konserwatorską oraz w nowoczesnym budownictwie ekologicznym. 

Wydajność i zużycie. Z 40-kilogramowego worka zaprawy wapienno-trasowej 

można uzyskać ok. 26 litrów mokrej zaprawy. Z 1 tony można uzyskać 650 litrów mokrej zaprawy. 

Zaprawa jest zgodna z normą 

 

Woda 

Do prac należy używać wodę wodociągową, w wypadku konieczności użycia innej wody musi ona 

odpowiadać warunkom podanym w normie PN-EN 1008:2004. 

 

Pręty wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej średnicy 6 mm o charakterystycznym, 

helikoidalnym (śrubowym) kształcie  o długości wynikającej z naprawy 

 

Zaprawa montażowa o drobnym kruszywie do wypełniania ubytków o grubości 5-40 mm 

Służy do wyrównywania i uzupełniania ubytków w podłożach z cegły ceramicznej. Stosowana jest 

do wypełniania powierzchni pionowych i poziomych. Stosowania jest na zewnątrz i wewnątrz budynku na 

podłożach nieodkształcalnych z cegły ceramicznej. Zaprawę naprawczą należy nakładać jednorazowo w 

warstwie o grubości od 5 do 40 mm. Preparat i jego zastosowanie powinno być zgodne w wytycznymi zawarty-

mi w Instrukcjach Producenta 

 

Zaczyn z cementu montażowego bezskurczowego - służy do szybkiego kotwienia elementów metalowych i pla-

stikowych w betonie, murze lub w tynku cementowym. Mogą to być kraty, poręcze, wsporniki, szafki instala-

cyjne, puszki, przewody itp. Prześwit między elementem kotwionym, a powierzchnią otworu montażowego nie 

powinien być większy niż 20 mm. Przy większych prześwitach materiał należy mieszać z piaskiem.  

Cement montażowy może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków. Nadaje się też do wypełniania 

ubytków i wyokrąglania naroży. Wodoszczelne właściwości  pozwalają stosować go do miejscowego uszczel-

niania konstrukcji betonowych oraz do tamowania lokalnych przecieków wody.  

 

3. SPRZĘT 
  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu dostosowanego do rodzaju  robót 
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4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót murowych 
 
Opis wykonania robót 

- mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 

      grubości spoin, do pionu i sznura,  

- mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości 

- cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu 

      cegła musi być sucha, zwłaszcza w okresie letnim. Cegły przed ułożeniem w murze 

          należy polewać lub moczyć w wodzie. 

- prace murarskie mogą być wykonywane przy temperaturze 

         powyżej 0stC. 

- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

       warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 

      czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu 

      58robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 

       zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Prace przygotowawcze 
 

Spoiny w murach ceglanych 

W spoinach poziomych grubość powinna wynosić 12 mm (przy czym maksymalna grubość nie powinna prze-

kraczać 17 mm, a minimalna – 10 mm). W spoinach pionowych grubość powinna wynosić 10 mm (przy czym 

maksymalna grubość nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm).Spoiny powinny być dokładnie 

wypełnione zaprawą.  

 

Oczyszczania powierzchni muru z zanieczyszczeń 

Prowadzić metodą chemiczną łączoną z metodą mechaniczną. 

 . Metoda mechaniczna. 

Powierzchnię cegieł należy oczyszczać metodą strumieniową z użyciem aparatów mikro-mgławicowych. 

Zaleca się pracę z użyciem małej ilości wody / mgła wodna/ i z stosowaniem niskiego zakresu ciśnień tj. 

0,2 do 2 barów. Stosować ścierniwo o drobnej frakcji ziaren tj. poniżej 1mm. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na dobór ścierniwa tj. kruszywa np. piasku kwarcowego z dodatkiem 

do 20% Korundu pylistego. Zaleca się urządzenia typu IBIX, JOS, CP. 

Dopuszczalne jest stosowanie oczyszczania strumieniowego na sucho z użyciem kompozycji ścierniw 

/opartych prawdopodobnie na mielonym szkle krzemianowym z dodatkami mielonych związków 

organicznych/ skład mieszanki to tajemnica producenta. 

 Metoda chemiczna. 

Skutecznym środkiem usuwającym czarne naskorupienia jest 3% i 5% roztwór HF oraz 3% i 5% roztwór 

kwaśnego fluorku amonu. Roztwory należy nakładać w postaci pasty wykonanej na bazie metylocelulozy. Ogra-

nicza to wnikanie roztworu w głąb cegieł oraz jego odparowywanie. 

Czas zalegania pasty na powierzchni - 20 minut, po czym należy zmyć preparat gorącą woda pod 

ciśnieniem. Doczyszczać ręcznie lub przy użyciu mikropiaskarki lub metodą strumieniową. 

Warstwę pasty pozostawiać na okres 3-5 minut, a następnie spłukiwać ciepłą wodą. 

 

Przygotowanie powierzchni muru ceglanego i rysy 

Przed przystąpieniem do iniekcji rysy trzeba odpowiednio ją przygotować. Podstawowa czynność to 

skucie z zanieczyszczeń i luźnych frakcji cegieł. 

Wykuć i odsłonić spoiny cegieł na całej długości zarysowanej ściany 
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5.3. Likwidacja rys i spękań do 6 mm 
 

Rysy i spękania ścian murowych o szerokości rozwarcia do 6mm należy naprawić poprzez iniekcję niskociśnie-

niową. 

 rysy o szerokości ponad 4 mm winny być iniektowane przy zastosowaniu zaprawy montażowej 

 rysy o szerokości  do 4 mm przy zastosowaniu zaczynu z cementu montażowego bezskurczowego. 

Po zainiektowaniu rys należy uzupełnić spoiny do głębokości 2cm wypełnić zaprawą wapienno-trasową, kolo-

rem dobraną do istniejącej.   

 

5.4. Likwidacja rys i spękań ponad 6 mm 
 

A) naprawa pęknięć i rys  w murze pełnym  

 

 

 

 

1. Wyciąć szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstępach i na określoną głębokość. W 

przypadku cięcia w spoinach należy usunąć zaprawę na całej grubości spoiny. 

2. Wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą. 

3. Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę systemową o grubości ok. 15 mm. 

4. Wepchnąć pręt w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny. 

5. Wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej pozostawiając ok. 15 mm w celu późniejszego 

uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą odpowiadającą zaprawie stosowanej w pozostałych spoinach 

obiektu. 

6. Wyrównać powierzchnię spoiny. 

7. Zwilżać spoinę co pewien czas. 

8. Uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą. 

UWAGI. 

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady: 

a. Głębokość szczeliny 35 do 40 mm plus grubość tynku (plus grubość tynku) 

b. Montowane pręty osadzać co najmniej na długość 500 mm poza szczelinę. 

c. Pionowy rozstaw prętów 450 mm (6 warstw cegły). 

d. W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od otworu pręt  powinien być zagięty i za-

mocowany w ościeżu. 

 

B) naprawa pęknięć i rys  nadproży łukowych  
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1. Wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość w określonych odstępach 

pionowych. Wyczyścić szczeliny i spłukać dokładnie wodą. 

2. Wstrzyknąć warstwę zaprawy systemową o grubości 15 mm (w przybliżeniu) w głąb górnej szczeliny. 

Wepchnąć pręt  w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie. 

3. Nałożyć drugą warstwę zaprawy systemowej (około 15 mm grubości) na poprzednią. Wepchnąć drugi 

pręt w zaprawę uzyskując dobre pokrycie. 

4. Nałożyć kolejną warstwę zaprawy i wepchnąć ją szpachelką w głąb spoiny przykrywając odkryte po-

wierzchnie pręta. 

5. Zaznaczyć usytuowanie otworów od spodu nadproża. Wywierć otwory pilotażowe o średnicy 14 mm 

(w zależności od materiału ściany może być 16 mm) pod wymaganym kątem na odpowiednią głębo-

kość. Kąt powinien być tak dobrany aby otwory przechodziły za dolnymi prętami (po ich zainstalowa-

niu), natomiast głębokość tak aby pręt wchodził przynajmniej 50 mm w mur nad dolnym wzmocnie-

niem (patrz rysunek) 

6. Oczyścić otwory i spłukać wodą. Wymieszać zaprawę systemową i napełnić pistolet. 

7. Nałożyć na pistolet końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm i pompować zaprawę do momentu jej 

wypełnienia. Odpowiedniej długości pręty wkręcić w końcówkę pistoletu. 

8. Wsadzić końcówkę w otwór na pełną głębokość i pompować zaprawę. Ciśnienie spowoduje wypycha-

nie pręta wraz z zaprawą. Wypełnić końcówki otworów pozostawiając gotowymi do wykończenia. 

9. Zainstalować dolne pręty jak w punktach 2 – 4. 

10. Zwilżać okresowo. 

 

C)naprawa pęknięć i rys  – zszywanie krzyżowe murów pełnych 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wywiercić otwory o średnicach 13 – 14 mm pod wymaganym kątem na określoną głębokość. 

2. Wyczyścić odkurzaczem otwory i dokładnie zmoczyć wodą - kontynuować do momentu gdy woda wy-

pływająca z otworu będzie czysta. 

3. Wymieszać zaprawę systemowąi napełnić pojemnik pistoletu. 

4. Nałożyć na pistolet końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm i pompować zaprawę do momentu jej 

wypełnienia. 

5. Odpowiedniej długości pręty wkręcić w końcówkę pistoletu. 

6. Wsadzić końcówkę w otwór na pełną głębokość i pompować zaprawę. Ciśnienie spowoduje wypycha-

nie pręta wraz z zaprawą. 

7. Wypełnić końcówki otworów pozostawiając gotowymi do wykończenia. 

8.  

UWAGI. 

a. pręty instaluje się prostopadle do powierzchni pęknięcia (np. poziomo w przypadku pęknięć pionowych 

i pionowo w przypadku pęknięć poziomych), 
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b. pręt powinien zaczynać się minimalnie w odległości 225 mm od pęknięcia, 

c. kąt wiercenia powinien być tak dobrany aby pręt przechodził przez pęknięcie w środkowej części muru, 

d. pręty powinny być instalowane naprzemiennie po obydwu stronach pęknięcia w odstępach 225 mm 

mierzonych wzdłuż pęknięcia. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Zasady kontroli jakości robót.: 

Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady doko-

nywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji 

i potwierdzenie ich w formie wpisu do Dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy 

stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do Dziennika budowy. 

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót należy do Wyko-

nawcy 

 

6.2. Kontrola jakości robót  
 

Patrz  SST 02.06 – zasady wykonania muru  

 

Stal zbrojeniowa 

Sprawdzenie prętów użytych do wzmocnienia rys należy przeprowadzić na podstawie załączonych 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 

dokumentacji i normami państwowymi. 

Mineralna powłoka antykorozyjna 

Badania należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez 

producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

 

Badanie poszczególnych etapów 

Oczyszczenie podłoża 

Kontroli podlega przygotowane podłoże. Należy sprawdzić: 

-wilgotność podłoża, 

-czystość podłoża, 

-szorstkość podłoża, 

-wytrzymałość podłoża. 

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowychi zbrojenia 

Sprawdzić należy dokładność pokrycia elementów stalowych powłoką antykorozyjną. Powłoka powinna 

stanowić nieprzerwaną warstwę jednakowej grubości. Badanie wykonać zgodnie z zaleceniem w pkt.6.3 

Wykonanie robót 

Kontrolę wykonania powinno wykonywać się po nałożeniu każdej nowej warstwy: 

- dokładność wykonania, szczególnie w miejscach trudnodostępnych (w spoinach, za prętami zbrojeniowymi); 

-warstw naprawczych, wypełniających ubytki - kontrolować należy grubość i właściwe ułożenie warstw, ich     

zagęszczenie; wykonać ocenę przyczepności warstw naprawczych; 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest: mb, m
2 
,m

3 
. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Odbiór robót murowych podlega zasadom odbioru częściowego według zasad podanych w „Wymagania ogól-

ne”. 
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Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Odbiór robót następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają 

projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonaw-

cza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli są wykonane 

i sprawdzone wszystkie pomiary i atesty. 
Roboty wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa 

nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i 

przedstawić do ponownego odbioru.  

Protokół odbioru powinien zawierać: 

-ocenę wyników badań, 

-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.  

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne podstawy płatności robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą . 

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału, ewentualne oczyszczenie oraz wykonanie konstrukcji 

murowych zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą Specyfikacją. W cenie jednostkowej mieszczą się 

również koszty rusztowań i pomostów niezbędnych do wykonania konstrukcji murowych wraz z ich rozbiórką. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-68/B-10020                   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 998-2:2004              Wymagania dotyczące zaprawy do murów – Część 2: Zaprawa murarska 

PN-78/B-01101                    Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia 

PN-EN 13139:2003              Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 12620:2004               Kruszywa do betonu 

PN-75/B-12003                     Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe 

PN-79/B-06711                     Kruszywa mineralne - Piaski do zapraw budowlanych 

PN-B-12050:1996                 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły budowlane 

PN-B-10104:2005                 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia 

                                              Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy 

PN-EN 413-1:2005               Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 1008:2004                 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

                                               przydatności wody zarobowej do betonu  

PN-EN 197-1:2002                Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

                                               powszechnego użytku. 

PN-90/B-14503                      Zaprawy budowlane 

PN-B-30000:1990                  Cement portlandzki 

PN-B-03002 : 1999                Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 
PN-ISO 6935-1                      Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie. 

PN-ISO 6935-2-                     Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane. 

PN-86/C-89085                      Żywice epoksydowe nieutwardzone. Metody badań. 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  

I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

SST 02.08. 

„ROBOTY BUDOWLANE 

 – ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE  

ELEMENTÓW STALOWYCH, STOLARKA” 
 

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

ST – „Specyfikacja Techniczna” 

OST – „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 

SST – „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna” 

PZJ – „Program Zapewnienia Jakości” 

bhp. – bezpieczeństwo i higiena pracy 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  wykonania i od-

bioru robót związanych z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego  stali  „Prac zabezpieczających elewacji 

oraz wnętrza Bramy Żuławskiej w Gdańsku” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ro-

bót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych elewacji ( kraty okienne, pochwyty) występujących 

w obiekcie. Z zakresu stosowania SST wyłącza się elementy stalowe podlegające wmurowaniu, których zabez-

pieczenie stanowi warstwa mleka wapiennego, nałożonego na elementy przed ich zamontowaniem. 

Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany wykonawczy konstrukcyjny. 

W zakres robót zabezpieczających antykorozyjnie wchodzą elementy stalowe: 

- zabezpieczenie elementów stalowych i metalowych nie historycznych  (klatka schodowa, wentylacja) 

   farbami do metalu  

-  zabezpieczenie elementów stalowych  historycznych preparatem zawierającym inhibitor korozji (np. taninę), 

- konserwacja stolarki  

 

1.4. Klasyfikacja robót wg CPV  
 
Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 

 Kategorie robót    45442000-7            Nakładanie powierzchni kryjących    

            45442200-9        Nakładanie powłok antykorozyjnych 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projekto-

wą, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót „Wymagania ogólne”. 

1.6. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 

OST „Wymagania ogólne” . 

 

2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”  

2.1. Przyjęcie wyrobów malarskich na budowę 
 
Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej 

dokumentacji określonej odstępstwami od projektu. 
 Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Producent zobowiązany jest dostarczyć dla każdego wyrobu numer normy, aprobaty technicznej oraz dokument 

dopuszczenia do obrotu i stosowania (lub jednostkowego stosowania) w budownictwie, tj. certyfikatu lub dekla-

racji zgodności na partię wyrobu, a także katalogową kartę wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. 

Wyroby malarskie powinny być dostarczone w opakowaniach fabrycznych, zamkniętych szczelnie i oznaczo-

nych przez producenta. Oznaczenie powinno zawierać następujące dane: 

- producent (nazwa i znak firmy), 

- pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa), 

- symbol handlowy wyrobu, 

- data produkcji, 
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- okres gwarancji. 

Podczas odbioru wyrobów malarskich należy: 

- sprawdzić stan opakowań, których firmowe zamknięcia nie powinny być naruszone, 

- stwierdzić przydatność oznakowań wyrobów z wymaganiami projektowymi, 

- ustalić przydatność wyrobu z uwagi na okres gwarancji. Okres wymalowań powinien się kończyć przed 

końcem gwarancji wyrobu. 

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika budowy.  

Materiały należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach, chroniąc przed nadmiernymi wahaniami tem-

peratury, zgodnie z zaleceniami producenta oraz zapewniając ochronę przeciwpożarową. 
 

2.1. Materiały stosowane 
 

- warstwa gruntująca farba epoksydowa do gruntowania utwardzona poliamidem,  dwuskładnikowa 

Otrzymana powłoka bardzo dobrze przyczepna do podłoża, wytrzymała mechanicznie i elastyczna. 

 Powłoka odporna na działanie warunków atmosferycznych, wody, roztworów zasad i soli, 
benzyny i oleju napędowego np. farba Epirust produkcji firmy Oliva    

Zalecana grubość pojedynczej warstwy 80μm teoretyczne zużycie dla powłoki 40μm 0,08 l/m2 

Zaleca się położenie dwóch warstw 

- warstwa nawierzchniowa emalia poliuretanowa dwuskładnikowa. Powłoka dekoracyjna, dobrze przy-

czepna do podłoża, elastyczna, twarda, odporna na działanie czynników mechanicznych. Powłoka 

 odporna na promieniowania i agresywne czynniki atmosferycznych, wodę rzeczną ,morską i sanitarną, 

roztwory soli i alkaliów, rozcieńczone roztwory kwasów, ropę naftową, oleje napędowe oraz niektóre 

rozpuszczalniki (benzen, ksylen) np. farba Emapur produkcji firmy Oliva    

       Zalecana grubość pojedynczej warstwy 50μm teoretyczne zużycie dla powłoki 50μm 0,09 l/m2 

Zaleca się położenie dwóch warstw 

Łączna grubość powłoki nie powinna być mniejsza niż 130μm. 

Kolor powłoki malarskiej uzgodnić na komisji konserwatorskiej   

- tania inhibitor korozji Tanina nie tylko pasywuje produkty korozji, ale także wiąże je z podłożem meta-

licznym przez co w znacznym stopniu przyczynia się do wzmocnienia skorodowanego obiektu. Wiąza-

nia tanatów bazują na wiązaniach żelowych. Dlatego nie wolno podgrzewać obiektów pokrytych tanina, 

gdyż zetnie się tanina i straci swoje właściwości wzmacniające i stabilizujące. Drugim etapem jest od-

cięcie powierzchni metalu od warunków atmosferycznych np. za pomocą lakierów bezbarwnych o me-

tali  

- Materiały do wykończenia powierzchni drewnianych 

- Żywice do wzmocnienia drewna  

 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”  

Prace malarskie wykonywane: 

- ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego – wałki, pędzle 

- przy użyciu sprzętu mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego 

-  zestawy do ciśnieniowego odczyszczania starych powłok. 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z in-

strukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem oraz zamarznięciem w oryginalnych opako-

waniach.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględ-

niający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
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Odstępstwa od określonego w projekcie i SST sposobu zabezpieczeń dopuszcza się w następujących przypad-

kach: 

- zmiany w stosunku do warunków użytkowania konstrukcji przewidzianych w projekcie, 
- zmiany wymagań dotyczących właściwości użytkowych powłok przez inwestora, 

- decyzji właściciela obiektu o zastosowaniu innych materiałów. 

Odstępstwa powinny być każdorazowo potwierdzone dokumentem, który stanowi część dokumentacji technicz-

nej i jest podpisany przez Inspektora nadzoru. 

 

Wykonawcy wolno używać tylko zalecanych przez producenta farb – dodatków, rozcieńczalników, rozpuszczal-

ników itp. Do mieszania należy używać czystych pojemników metalowych lub z tworzyw sztucznych. 
Wykonane powłoki powinny być najwyższej jakości wykonawstwa, z jednorodną grubością warstw, kryciem i 

wyglądem, oraz bez śladów pociągnięć pędzla, nadmalowań, zacieków, niedomalowań itp. 

Powłoki powinny być nakładane ściśle wg instrukcji i zaleceń producenta farby. 

Grubość suchej powłoki powinna być zgodna z podaną w niniejszej specyfikacji technicznej lub, o ile grubości 

nie podano w specyfikacji, zgodna z zaleceniami producenta farby. 

Wszystkie podłoża należy zagruntować przed położeniem warstw nawierzchniowych. 

Przed nałożeniem kolejnej warstwy, wszelkie uszkodzenia zagruntowanych powierzchni, spowodowane, np. 

spawaniem, należy oczyścić i ponownie zagruntować zgodnie ze specyfikacją i pozostawić do wyschnięcia.  

Przed malowaniem powierzchni, wszystkie spawy, śruby, nity itp. łączące elementy stalowe należy pokryć punk-

towo taką samą farbą jak dla powierzchni lub materiałem równoważnym. Pokrycie punktowe wykonuje się do-

datkowo w stosunku do wymaganej liczby warstw. 
 

5.2. Klasa środowiska 
 
Zgodnie z klasyfikacją środowisk korozyjnych wg normy ISO 12944-2, konstrukcje stalowe występujące w pro-
jektowanym obiekcie odpowiadają klasie środowiska: 

- klasa C3 na zewnątrz – atmosfera miejska i przemysłowa średnio zanieczyszczona 
 

5.3. Przygotowanie podłoża 
 
Przygotowanie powierzchni pod malowanie Sa2½ /ST 3 wg. PN-ISO 8501-01: 

 

ST 3 - Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej zendry, 

rdzy, powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń.  

Powierzchnię należy czyścić, dopóki nie nabierze metalicznego połysku (od metalowego podłoża). 

Sa 2½ - Gruntowna obróbka strumieniowo-ścierna. Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być 

oleju, smaru, pyłu, zendry, rdzy, powłoki malarskiej, czy obcych zanieczyszczeń. Mogą pozostać jedynie ślady 

zanieczyszczeń w postaci plamek w kształcie kropek lub pasków. 

Niesezonowane powierzchnie stali ocynkowanej zanurzeniowo i powierzchnie aluminiowe suche, korzystnie 
zmatowione np. Za pomocą omiatania ścierniwem niemetalowym. Zanieczyszczenia niesezonowane  

powierzchni ocynkowanych zanurzeniowo, np. smar, olej, pozostały topnik lub materiały służące do znakowania 

powinny zostać usunięte. Powierzchnie ocynkowane powinny być wolne od wszelkich zanieczyszczeń. 

Sezonowane powierzchnie ocynkowane zanurzeniowo należy przygotować poprzez usunięcie produktów korozji 

cynku (biała rdza) i gromadzących się zanieczyszczeń. Do usunięcia zanieczyszczeń stosować można m.in. 

czyszczenie gorącą wodą, wodą pod ciśnieniem, parą, omiatanie ścierniwem, albo czyszczenie ręczne z wyko-

rzystaniem narzędzi z napędem mechanicznym. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha , 

pozbawiona tłuszczy, kurzu i soli 

 

5.4. 
Warunki nakładania powłok malarskich (zabezpieczenie elementów  nie histo-

rycznych)  
 
Warunki przeprowadzania prac malarskich zawierają karty katalogowe i instrukcje stosowania wyrobów 

malarskich. Temperatura malowanego podłoża nie może być wyższa niż 35 0C, nie powinno ono  

być również nasłonecznione. Podczas malowania temperatura podłoża nie powinna być niższa niż +5°C (podło-

że wolne od lodu i szronu) a temperatura wyższa o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy. Dla farby na-

wierzchniowej podłoże nie powinno mieć temperaturę niższą niż -5° Najlepszą jakość powłoki uzyskuje się w 

temperaturze otoczenia w granicach 15 - 25 0 C, przy wilgotności względnej otaczającej atmosfery poniżej 85%. 

Czas do nalożenia kolejnej warstwy w 20 º C – 8 godzin, a w 10 º C – 16 godzin 
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Zalecane warunki nakładania powinny być przedstawione w instrukcji producenta wyrobu. 

W przypadku malowania elementów wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych należy unikać zapylenia pomalowa-

nych powierzchni oraz stosować nawiew świeżego powietrza do pomieszczenia wydzielonego do malowania, ale 

nie bezpośrednio na malowane powierzchnie. 

Po zakończeniu malowania świeżo nałożone pokrycie malarskie przed oddaniem do eksploatacji powinno być 

sezonowane przez okres 7 – 14 dni (o ile instrukcje producenta nie stanowią inaczej) w warunkach jak przy ma-

lowaniu. Elementy konstrukcyjne ze świeżo naniesioną powłoką malarską nie powinny być poddane bezpośred-

niemu działaniu promieni słonecznych. Czas pełnego utwardzenia powłoki w 20 º C – 7 dni ,a w 10 º C – 14 dni. 

W przypadku konieczności wykonywania robót malarskich na otwartym powietrzu, w niekorzystnych warun-

kach atmosferycznych (np. na skutek zmian pogody), miejsca malowane należy osłonić (wiaty, folie, plandeki) 

oraz w miarę możliwości stosować nawiew ciepłego, suchego powietrza, aby nie dopuścić do oziębienia malo-
wanej konstrukcji. 

Kontrolę warunków wykonania wymalowań należy zapisywać w Dzienniku budowy.  

 

5.5. Zabezpieczenie elementów stalowych historycznych  
 
Elementy stalowe (detale historyczne takie jak okucia, ćwieki, zamki,) należy oczyścić przy użyciu szczotek 

stalowych i ryżowych do stopnia czystości najmniej Sa 2½ / ST 3 wg. PN-ISO 8501-1. , następnie ustabilizować 

preparatem zawierającym inhibitor korozji (np. taninę), zabezpieczyć antykorozyjnie bezbarwnym, matowym 

lakierem do metalu. 

Tanina jest stosowana do celów stabilizacji procesów korozyjnych w obiektach żelaznych. Jej użycie jest ko-

rzystne i niezbędne w przypadku obiektów zmineralizowanych lub o minimalnie zachowanym rdzeniu metalicz-

nym.  Zastosowanie taniny pozwala związać produkty korozji z rdzeniem metalicznym, dzięki czemu bardzo 

kruche obiekty nie rozpadną się. Tanina w połączeniu z żelazem daje czarną lub też szarą powłokę, w zależności 

od ilości zastosowanej taniny i jakości powierzchni metalu.   

 

5.6. Stolarka drewniana  
 
Istniejąca stolarka okienna została wymieniona podczas ostatniego remontu i nie wymaga żadnych prac konser-

wacyjnych.  Przed przystąpieniem do konserwacji wrót głównych na elewacji zachodniej i wszystkich wrót na 
elewacji wschodniej.   Należy wykonać badania stratygraficzne określające pierwotny kolor. Badania przedsta-

wić na komisji konserwatorskiej i doprecyzować temat wykończenia powierzchni stolarki. Po analizie konserwa-

torskiej i historycznej należy zdjąć wtórne powłoki lakiernicze stosując np. SCANSOL lub AGE (Abbeizer). 

Wymienić uszkodzone przez korozję biologiczną elementy i całość zaimpregnować preparatami na bazie roz-

puszczalników organicznych. Jeżeli okaże się, że pierwotnie stolarka była pokostowana i eksponowana bez kolo-

ru kryjącego, dobrym rozwiązaniem konserwatorskim, estetycznym jest olejowanie, które nie spowoduje wy-

błyszczeń, jak to ma miejsce po zastosowaniu lakierobejcy, czy lakieru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

Kontrola procesu malowania obejmuje: 

- sprawdzenie przygotowania farby; wymieszania składników, przestrzegania czasu przydatności do sto-

sowania farb dwuskładnikowych, 

- sprawdzenie przygotowania podłoża przed nałożeniem pierwszej warstwy farby, 
- sprawdzenie grubości na sucho po zagruntowaniu elementów, 

- zgodności odstępu czasu nakładania kolejnych warstw zgodnie z instrukcją stosowania farby, normą lub 

kartą katalogową, 

- ocenę stanu wymalowania po nałożeniu warstw gruntujących i po malowaniu nawierzchniowym. Stan 

powłoki ocenia się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odle-

głości 30 – 40 cm. 

Świeżo naniesiona lub nie wyschnięta powłoka malarska nie powinna wykazywać wtrąceń ciał obcych, krate-

rów, zacieków, niedomalowań. Po wyschnięciu należy przeprowadzić ocenę wzrokową, np. pod względem jed-

nolitości barwy, siły krycia i wad, takich jak: dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pęcherzyki powietrza, 
łuszczenie, spękanie i zacieki. 

- kontrolę grubości całego pokrycia po wyschnięciu i sezonowaniu, 

- kontrolę przyczepności do podłoża i przyczepności międzywarstwowej  wysezonowanej powłoki, 

Wyniki przeprowadzonych kontroli należy zapisywać w Dzienniku budowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową jest 1 m2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

Roboty związane z wykonaniem robót podlegają odbiorom: 

- odbiór przed malowaniem – na zgodność stosowanych materiałów z normami i aprobatą techniczną, projek-

towanych elementów do malowania i w zakresie rozwiązania projektowego kolorystyki,  

- roboty zanikające i ulegające zakryciu – odbiór podłoży i gruntowania 

- odbiorowi wstępnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sąsiednich,  

- odbiorowi końcowemu 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- przygotowanie podłoża do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków w podłożu,  
- dostarczenie i przygotowanie farb, zabezpieczenie powierzchni sąsiednich niemalowanych , 

- malowanie konstrukcji , 

- ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich  

- odczyszczenie zabrudzeń, usunięcie zabezpieczeń powierzchni sąsiednich, usunięcie zabrudzeń po-

wierzchni sąsiednich, 

- uporządkowanie stanowiska pracy 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochron-

nych systemów malarskich. Część 1 : Ogólne wprowadzenie 

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochron-

nych systemów malarskich. Część 2 : Klasyfikacja środowisk 
PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochron-

nych systemów malarskich. Część 3 : Zasady projektowania 

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochron-

nych systemów malarskich. Część 4 : Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowa-

nia powierzchni 

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochron-

nych systemów malarskich. Część 5 : Ochronne systemy malarskie 

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochron-

nych systemów malarskich. Część 7 : Wykonywanie i nadzór prac malarskich 

PN-EN 10168:2006  Wyroby stalowe -- Dokumenty kontroli  

PN-85/B-01805    Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady ochrony 

PN-86/B-01806    Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady użytkowania  

konserwacji i napraw 
PN-88/B-01808    Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Zasady określania uszkodzeń  

powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe 

PN-B-06200:2002   Konstrukcje stalowe budowlane – Warunki wykonania i odbioru 

– Wymagania podstawowe 

ITB Instrukcje, Wytyczne Poradniki  

399/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

część C : Zabezpieczenie i izolacje,  Zeszyt 3 : Zabezpieczenie przeciwkorozyjne  Część 1 : konstrukcje i ele-

menty stalowe 
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„ROBOTY RENOWACYJNE  
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NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

ST – „Specyfikacja Techniczna” 

OST – „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 

SST – „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna” 

PZJ – „Program Zapewnienia Jakości” 

bhp. – bezpieczeństwo i higiena pracy 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków renowacyjnych wewnętrznych odpowiadających wymaganiom instrukcji WTA w technologii 

firmy Remmers. (wykonawca może zastosować inny system spełniający takie same wymagania) wykonywanych 

w ramach realizacji projektu pt. „Prac zabezpieczających elewacji oraz wnętrza Bramy Żuławskiej w Gdańsku” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych i 

kontraktowych przy zlecaniu oraz realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części jest wykonanie 

tynków renowacyjnych w technologii Remmers.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 

Kategoria robót        45410000-4              Tynkowanie 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków renowacyjnych w obiekcie przetargowym. 
Zakres robót obejmuje:  

- tynki renowacyjne ścian wewnętrznych przyziemia minimalna grubość 3 cm zatarte pacą drewnianą na ostro 

Tynki renowacyjne, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą, magazynującą 

szkodliwe sole, kształtują również formę architektoniczną tynkowanego elementu. Nanoszone są ręcznie lub 

mechanicznie Producent zaleca je do prowadzenia robót remontowych zawilgoconych i zasolonych murów oraz 

sklepień szczególnie w obiektach zabytkowych. 

Jeżeli budynek nie posiada izolacji lub stare uszczelnienie przestało spełniać swoje zadanie, to wilgoć znajdująca 

się w otoczeniu może bez przeszkód wniknąć do elementów budowli. Wraz z wodą przedostają się do murów 

roztwory m.in. chlorków, siarczanów i azotanów, które następnie transportowane są kapilarnie do wyższych 

partii obiektu. Przy dłuższym okresie zawilgocenia, braku zdecydowanej reakcji użytkownika może dojść do 

szeregu niekorzystnych zjawisk. Na murach pojawią się zawilgocenia, przebarwienia powłok malarskich, 

złuszczenia tynków, wykwity soli. Kryształki soli powstające wewnątrz materiału budowlanego wielokrotnie 

zwiększają objętość powodując niszczenie tynków i murów. Proces ten może powtarzać się wielokrotnie, 
bowiem sole higroskopijnie chłoną wilgoć z powietrza. Zjawisko niszczenia tynków i murów zewnętrznych 

może ulec spotęgowaniu w okresie zimowym na skutek cyklicznego zamarzania wody. Wykonanie nowej 

izolacji poziomej oraz pionowej przerwie napływ wilgoci w głąb murów. W miarę upływu czasu mury będą 

wysychać, zgromadzona w nich wilgoć będzie odparowywać. Na powierzchniach ścian będą natomiast 

krystalizować szkodliwe sole budowlane niszcząc cegły w murze oraz tynki. 

W obiektach zawilgoconych ściany i stropy mogą być również porażone biologicznie przez mchy, porosty, 

glony, bakterie oraz grzyby pleśniowe. 

Prace renowacyjne powinny, więc zmierzać do tego, aby stosować materiały, które będą magazynować 

krystalizujące sole oraz umożliwią stopniowe wysychania zawilgoconym murom i zlikwidują skażenia 

biologiczne. 

W tym celu należy zastosować system tynków renowacyjnych oraz farb paroprzepuszczalnych w następujący 

sposób: 
-  skucie zawilgoconych, zasolonych tynków, usunięcie skorodowanej zaprawy z fug między cegłami, 

-  likwidacja biologicznych skażeń podłoży mineralnych preparatem biobójczym, 
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-  obrzutka z zaprawy uszczelniającej  Sulfatexschlämme,  

-  uzupełnienie ubytków w murach, wyrównanie ścian za pomocą zaprawy Aisit Sulfatexschlämme z 

dodatkiem grubego piasku,  

- uszczelnienie powierzchni w dwóch cyklach krzemionkowania za pomocą  Kiesol i Sulfatexschlämme. 

-  ułożenie warstwy czepnej z zaprawy Aisit Spezial Vorspritzmörtel 

-  tynk renowacyjny Aisit Sanierputz Spezial WTA,  

-  szpachlowanie zaprawą Funcosil Feinputz,  

-  gruntowanie ścian preparatem Funcosil Imprägniergrund, 

-  malowanie farbami dyfuzyjnymi, Relö Sanierputzfarbe. 

Szczegółowy opis technologii tynków renowacyjnych zamieszczono poniżej. 

Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj 
zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty 

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

Przy wykonaniu tynków renowacyjnych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1. 
 

1.4. Klasyfikacja robót wg CPV 
 
Grupa robót  45410000   Tynkowanie 

Kategoria robót  45453100  Roboty renowacyjne 
 

1.5. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 

instrukcjami, 
ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące roboty 

niezbędne do jego wykonania 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Preparat biobójczy 
 
Preparat do zwalczania organizmów żywych (grzyby pleśniowe, grzyby domowe, glony, porosty oraz mchy) na 

murach. 

Dopuszcza się zastosowanie preparatów dopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz posiadających 

pozytywną ocenę higieniczną dopuszczającą do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi i 
pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego, zgodnie z ustawą z dnia 13-09-2002r o 

produktach biobójczych.  
 

2.2.  Sulfatexschlämme 

 
Zaprawa (szlam) uszczelniający) odporny na siarczany, przeznaczony do prac renowacyjnych w starym 

budownictwie. 

 

Dane techniczne: 

Baza Mieszanina cementu z domieszką odpornych na alkalia tworzyw sztucznych 

Gęstość pozorna zaprawy ok. 2,1kg /dm3 

Dyfuzja pary wodnej  µ <200 
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Nasiąkliwość kapilarna W24 <0,1kg/m2h0,5 

Zużycie 4 kg/m2 dla dwóch cykli krzemionkowania 

Opakowanie  Worki papierowe 25kg 

Magazynowanie W zamkniętych workach, co najmniej 1 rok w suchym pomieszczeniu 

Dopuszczenie do stosowania  Aprobata Techniczna ITB AT-15-3110/2001 

 

Zastosowanie: Uszczelnienie ścian od strony wewnętrznej (przenosi parcie negatywne0w istniejących 

budynkach 

Pojemność worka 25kg  Sulfaatexschlämme należy zarobić 5,0÷5,3l wody i intensywnie wymieszać mieszadłem 

przez około 3minuty doprowadzając do jednorodnej szlamowej konsystencji. Należy przestrzegać podanych 

ilości wody zarobowej. 
 

2.3.  Kiesol 
 
Płynny preparat krzemionkujący stosowany w systemach uszczelniania i renowacji budowli. 
 

Dane techniczne: 

Baza Płynny produkt zawierający hydrofobowe związki kwasu krzemowego  

Kolor Bezbarwny (barwiony na czerwono) 

Gęstość  1,15 kg/dm3 

Odczyn pH  Ok.11 

Przepuszczalność pary wodnej  >90% 

Nasiąkliwość powierzchniowa w: ≤ 0,5kg/m2h0,5 

Wzmocnienie podłoża porowatego Do 5MPa 

Temperatura obróbki +5ºC do +30ºC 

Dodatek wody 1 dm3 na 1kg Kiesol 
Zużycie  0,2kg/m2  przy dwukrotnym cyklu krzemionkowania 

Opakowanie kanister 30 kg ; 10kg ; 5kg; 1kg 

Przechowywanie przechowywać w suchych warunkach do 3lat 

Dopuszczenie do stosowania  Aprobata Techniczna ITB AT-15-3110/2001 

 

Kiesol stosowany jest do krzemionkowania podłoża przed wykonaniem izolacji 
 

2.4. Aisit Spezial Vorspritzmörtel 
 
Zaprawa tynkarska odporna na siarczany 

 

Dane techniczne: 

Baza Fabrycznie wymieszana hydraulicznie wiążąca zaprawa tynkarska  

Gęstość nasypowa 1,7 kg/dm3 

Dyfuzja pary wodnej  µ ok. 15  
Kolor szary 

Sposób przygotowania Zalać 6dm3 wody na worek, wsypać suchą zaprawę i mieszać do uzyskania 

jednolitej konsystencji. Zużyć w ciągu 1 h  

Zużycie 1,8 kg/m2 i każdy mm grubości warstwy przy obrzutce „brodawkowej” 4-6kg/m2 i 

każdy mm grubości warstwy przy obrzutce kryjącej 

Opakowania  Worek papierowy 30kg 

Magazynowanie przechowywać w zamkniętych opakowaniach fabrycznych w suchym miejscu do 6 

miesięcy 

 
Zastosowanie – jako podkład zwiększający przyczepność nakładanych późniejszych warstw tynku i 
wyrównujących chłonność podłoża. Stosuje się zazwyczaj jako obrzutkę „brodawkową. Przed nałożeniem 

kolejnych warstw tynku należy odczekać min. 3dni. 

 

2.5. Aisit Sanierputz - WTA 

 
Jednowarstwowy tynk renowacyjny do stosowania na ścianach wewnątrz i zewnątrz z kamienia naturalnego 

bądź cegły. 
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Dane techniczne: 

Baza  Fabrycznie wymieszana zaprawa mineralna zawierająca dodatek włókien, 

wiążąca hydraulicznie 

Gęstość nasypowa Ok. 0,8kg/dm3 

Kolor:   „stara biel” 

Sposób przygotowania Zalać 8dm3 wody na worek, wsypać suchą zaprawę i mieszać do uzyskania 

jednolitej konsystencji. Zużyć w ciągu 1 h  

Zużycie 8 kg/m2 i każdy cm grubości warstwy.  

Opakowania  Worek papierowy 20kg 

Magazynowanie w stanie suchym 12 miesięcy 
Świadectwo zgodności z WTA 2-2-91. 
 

2.6. Funcosil Feinputz   
 
Mineralna szpachlówka do wygładzania mineralnych podłoży w ramach prac renowacyjnych. 

 

Dane techniczne: 

Baza Fabrycznie wymieszana zaprawa mineralna z domieszką żywic 

sztucznych 

Kolor „stara biel” 

Gęstość nasypowa 1,2 kg/dm3 

uziarnienie do 0,5mm 

Nasiąkliwość kapilarna w <0,2kg/m2h0,5 

Przepuszczalność pary wodnej Sd ≤ 0,5m (przy grubości 2mm) 

Sposób przygotowania Zalać 6dm3 wody na worek, wsypać suchą zaprawę i mieszać do 
uzyskania jednolitej konsystencji. Zużyć w ciągu 2 h  

Zużycie 1,3 kg/m2 i każdy mm grubości warstwy.  

Opakowania  Worek papierowy 25kg 

Magazynowanie w stanie suchym 12 miesięcy 

 
Szpachlówka mineralna jest używana do wygładzania powierzchni tynków renowacyjnych. Nie wolno stosować 

na podłożach gipsowych. Szpachlówkę układa się w warstwie grubości 2-5mm. Szpachlówkę należy 

oddylatować od warstwy hydroizolacyjnej przenoszącej wilgoć. 

 

2.7. Sperrmörtel 
 
Jest suchą zaprawą modyfikowaną tworzywami sztucznymi zawierająca spoiwa hydrauliczne i naturalne 

kruszywa mineralne Do wykonywania fasety – połączenia powierzchni stykających się pod kątem. 
 

Dane techniczne: 

Baza piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkami polimerowymi 

Opakowanie: worki po 30 kg 

Gęstość przygotowanej zaprawy 2,1 kg/dm3 

Czas mieszania ok. 3 minuty 

Czas aplikacji ok. 60 minut 

Temperatura aplikacji + 5 ºC do + 30ºC 

Składowanie przechowywać do 12 miesięcy w suchym pomieszczeniu  

Zużycie Ok. 2,0kg/dm3 wypełnianej  przestrzeni  

Opakowanie Worek papierowy 30kg 

Magazynowanie W zamkniętych workach co najmniej 1 rok w suchym pomieszczeniu 
Dopuszczenie do stosowania  Aprobata Techniczna ITB AT-15-3110/2001 

 

Zastosowanie: do wykonania fasety połączenia dwóch płaszczyzn stykających się pod kątem wewnętrznym 

2.8. Funcosil Imprägniergrund 
 
Reaktywny roztwór oligomerów siloksanowych przeznaczony do hydrofobizującego gruntowania mineralnych 

materiałów budowlanych pod powłoki malarskie 
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Dane techniczne: 

Baza Małocząsteczkowy alkiloalkoksysiloksan na nośniku alkoholowym 

Kolor bezbarwny 

Gęstość 0,8kg/dm3 1,0 g/cm2 

Odporność na alkalia Do pH14 

opakowanie Pojemnik z blachy 200dm3; 30dm3; 5dm3 

Rozcieńczenie Roztwór przygotowany do stosowania. Nie miesza się z wodą  

aplikacja Nakładać pędzlem, wałkiem lub polewać za pomocą urządzenia natryskowego 

niskociśnieniowego 

Składowanie w miejscu chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem, w fabrycznie zamkniętych 
opakowaniach co najmniej 1 rok 

Zużycie ok. 0,2-0,4 dm3/m2, w zależności od chłonności i struktury podłoża zużycie może ulegać 

dużym wahaniom. Dokładną wartość należy ustalić poprzez próby. 

 

2.9. Relö Sanierputzfarbe 

 
Otwarta dyfuzyjnie farba akrylowa do wymalowań wewnętrznych stosowana do wykonywania powłok na 

tynkach renowacyjnych. 

 

Dane techniczne: 

Baza Bezrozpuszczalnikowa dyspersja akrylowa 

Kolor biały  

Gęstość 1,40 kg/dm3 

Temp. stosowania temperatura podłoża i powietrza powinna mieć nie mniej niż + 5 ºC (także w trakcie 

schnięcie) 
Przepuszczalność pary 

wodnej 

Sd ≤ 0,2m  

Rozcieńczenie woda 

Składowanie w miejscu chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem, wyłącznie w pojemnikach 

z tworzywa sztucznego co najmniej 12 miesięcy 

opakowania Pojemnik z tworzywa sztucznego 15 dm3 

Zużycie ok. 0,13 – 0,15 dm3/m2 na pierwszą warstwę  

ok. 0,13dm3/m2 na dalsze warstwy,  

 

2.10. Siatka zbrojąca 
 

Siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145g/m2. 
 

2.11. Woda 
  
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy  

PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.12. Kruszywa 

 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych”, a w szczególności:  

nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,  

do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich 

średnioziarnisty odmiany 2,  
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2.13. Uwaga 
 
Wszystkie preparaty i materiały podano przykładowo w celu zobrazowania prawidłowego przebiegu prac 

renowacyjnych i dla celów kosztorysowych robót. Nie wolno łączyć lub wybiórczo stosować części systemu dla 

danego elementu robót renowacyjnych. W razie zmiany materiałów stosować je kompleksowo zgodnie z 

zaleceniami producenta. 

 

3. SPRZĘT  
 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło na wolnoobrotowej 

wiertarce 

do nakładania i zacierania zapraw - agregat tynkarski i zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca)  

do malowania – pędzel, wałek, rządzenia do malowania natryskowego.  
Rusztowania patrz SST 02.02 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1 Materiały do tynków renowacyjnych są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego 

można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek 

powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy 

chronić przed przemarznięciem. 

4.2. Kruszywa (piasek) można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a także 
nadmiernym zawilgoceniem. 

4.3. Wodę (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i 

czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po 

środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące 

zmienić skład chemiczny wody. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża 

5.1.1. Skucie starych tynków 
 
Zawilgocone i zasolone obszary tynku usunąć wraz z pasem o szerokości nie mniejszej niż 80cm okalającego, 

nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10 - 

15mm od lica muru, dlatego o ile to możliwe należy je wyskrobać. Mur i spoiny przetrzeć szczotką drucianą. 

Wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunąć przez zmycie 10% 

roztworem mydła lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego. 

Usunąć posadzkę przy styku ze ścianą w pasie o szerokości ok. 20 cm. Wykuć bruzdę na styku ściany i posadzki 

w celu wykonania fasety uszczelniającej. 
 
 

5.1.2. Odgrzybianie podłoża 

5.1.2.1. Grzyby domowe 
 
Po oczyszczeniu mechanicznym podłoża ze wszystkich utworów grzybów (sznury, grzybnia owocniki), podłoże 

należy dodatkowo podgrzać do temperatury > 80°C przez okres około 15 minut przy zastosowaniu generatora 

mikrofalowego lub palnika gazowego (benzynowego). Następnie podłoże należy zdezynfekować preparatem 

grzybobójczym dopuszczonym do stosowania w budownictwie. Sposób dezynfekcji preparatem należy 

zachować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Wszystkie utwory grzybów i gruz pochodzący z 

zagrzybionych pomieszczeń musi być przekazany do utylizacji lub spalony w celu zabezpieczenia przed dalszym 
zakażeniem utworami grzybów. 
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5.1.2.2. Grzyby pleśniowe 
 
Plechę grzybów pleśniowych występujących na podłożu należy zmoczyć wodą i usunąć mechanicznie przy 

użyciu skrobaków, szpachelek itp. Utwory grzybów poddać utylizacji lub spalić. Po usunięciu widocznej plechy 

z podłoża, podłoże należy odgrzybić przy użyciu dostępnych na rynku preparatów biobójczych dopuszczonych 

do stosowania w budownictwie. Należy zwrócić szczególną uwagę przy stosowaniu detergentów do usuwania 
utworów grzybów i zmywania podłoża, ponieważ w części preparatów biobójczych (na bazie 4-to rzędowych 

związków amoniowych) ulega neutralizacji czynnik biologicznie czynny. Preparat biobójczy należy aplikować 

w proporcjach podanych na opakowaniu trzykrotnie w odstępach co 48 godzin. Nie zachodzi konieczność 

usuwania podłoży porażonych przez grzyby pleśniowe. 

 

5.1.2.3. Mchy, glony i porosty 
  
Występujące na podłożu mineralnym mchy, glony i porosty należy usunąć mechanicznie np. szczotką drucianą. 

Na oczyszczoną powierzchnię należy zaaplikować preparat biobójczy dopuszczony do stosowania w 

budownictwie zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Po 24 godzinach można przystąpić do dalszych prac 

renowacyjnych. 

 

5.1.3. Wykonanie fasety uszczelniającej 

 
Na świeżo nałożonej warstwie krzemiankowania należy wykonać fasetę (wyoblenie) o promieniu 5cm z zaprawy  

Sperrmörtel. Należy korzystać z odpowiednio ukształtowanej pacy. Wykonaną fasetę po związaniu materiału 
należy ponownie pokryć jednym cyklem krzemianowania. Powierzchnię fasety należy zatrzeć, lecz nie 

wygładzać. 

 

5.2.. Obrzutka 

 
Na podłożu oczyszczonym ze zniszczonego tynku oraz organizmów biologicznych należy nałożyć przy użyciu 

opryskiwacza preparat KIESOL. Jeżeli mur jest suchy, to podłoże należy wcześniej odpowiednio zwilżyć wodą. 

Następnie należy ułożyć świeże na świeże szlam uszczelniający SULFATEXSCHLÄMME przy użyciu pędzla. 

Po ok. 15 min. Należy powtórzyć cykl krzemionkowania. Na świeżą warstwę szlamu wykonać obrzutkę z 

zaprawy AISIT SPEZIAL VORSPRITZMÖRTEL. Zaprawa powinna pokryć powierzchnię ściany maksymalnie 

w 50 %. Grubość warstwy nie powinna przekraczać 5mm. Zaprawę należy mieszać intensywnie przez czas nie 

dłuższy niż 2 minuty tak, aby nie wprowadzić do mieszaniny zbyt dużej ilości powietrza do uzyskania 

jednorodnej konsystencji odpowiedniej do stosowania. Obrzutkę wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+5ºC. Przestrzegać należy wszystkie reguły sztuki budowlanej takie jak przy wykonywaniu zwykłych tynków z 

zapraw cementowych. Należy chronić świeżo ułożoną wyprawę przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, 

temperatury i nasłonecznienia. Przed nakładaniem kolejnych tynków należy odczekać co najmniej 3 dni. 

 

5.3. Wykonanie tynków 

 
Tynki renowacyjne AISIT SANIERPUTZ WTA przygotować (wymieszać z wodą) przy zastosowaniu dowolnej  

mieszarki lub agregatu tynkarskiego a przy niewielkich ilościach można ją także przygotować w wiadrze lub 

pojemniku na zaprawę przy użyciu mieszadła i wiertarki wolnoobrotowej. Tynk należy nanosić ręcznie lub przy 

użyciu agregatu tynkarskiego (nie wolno narzucać) w dwóch warstwach grubości 10-15mm, przy czym pierwszą 

warstwę należy zgrubnie ściągnąć łatą i nadać jej szorstkość np. grzebieniem tynkarskim. Nakładanie drugiej 

warstwy następuje po wystarczającym stwardnieniu, najwcześniej na drugi dzień. Uwaga: Łączna grubość tynku 

renowacyjnego nie może być w żadnym z miejscu mniejsza od 2,5cm. 
W przypadku bardzo nierównego podłoża należy wykonać warstwę wyrównawczą, a tynk zasadniczy można 

układać dopiero po wystarczającym stwardnieniu warstwy wyrównawczej tj. po 7 dniach. 

W przypadku niemożliwości oczekiwania na wysychanie poszczególnych warstw tynku dopuszcza się 

wykonanie dwóch warstw bezpośrednio mokre na mokre, lecz pomiędzy warstwami należy ułożyć siatkę 

zbrojącą z włókna szklanego. 

Jeżeli tynki układane są maszynowo to należy zastosować się do następujących zaleceń: 

Końcówkę tynkarską należy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo-posuwistym, zachowując optymalną 

odległość końcówki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie: 
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-  nanoszenie obrzutki i gładzi - przy średnicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, przy średnicy dyszy 13 - 14 

mm ok. 30 cm. 

- nanoszenie narzutu - przy średnicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy średnicy dyszy 13 - 14 mm  

              ok. 18 cm. 

Przy wykonywaniu tynków zewnętrznych zaleca się - w celu zwiększenia przyczepności warstw tynku do 

podłoża stosować zestaw tynkarski ze sprężarką. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania do 

mieszarki ostatniego składnika powinien wynosić nie mniej niż 2 minuty. Każdorazowo należy sprawdzić stan 

węży oraz ich połączeń i mocowań.  

Każdą poprzednią warstwę bezpośrednio po stwardnieniu należy poziomymi ruchami uszorstkowić i pozostawić 

do wyschnięcia. Po naniesieniu tynku należy usunąć nadmiar materiału, a powierzchnię zatrzeć. Zbyt wczesne 

zacieranie powoduje koncentrację środka wiążącego na powierzchni i może powodować powstawanie rys w 
wyniku naprężeń skurczowych. 

Zabrania się stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni tynkowanych. Aby uzyskać 

prawidłową pod względem równości płaszczyzny powierzchnię należy wyznaczyć lica powierzchni i następnie 

wykonać tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego samego rodzaju co tynk.  

Wyznaczenie lica powierzchni tynku wewnątrz pomieszczeń rozpoczyna się od wyznaczenia horyzontu. W tym 

celu w odległości 25 - 30 cm od sufitu, w rogach pomieszczenia, wbija się w ścianę gwóździe tak, aby 

wystawały ponad najbardziej wysuniętą powierzchnię tyle, jaka będzie grubość tynku. Ich wysokość względem 

siebie sprawdzić należy za pomocą węża wodnego, poziomicy laserowej lub innego przyrządu. Pomiędzy nimi 

rozciąga się sznurek malarski i na jego linii osadza się gwoździe lub kołki na zaprawie, z której mamy wykonać 

tynk. Do osadzenia klocków nie należy używać zaprawy gipsowej, powoduje ona bowiem powstawanie plam na 

tynku. Również gips, którym umocowane są puszki instalacyjne lub przewody elektryczne należy usunąć a 
elementy te zamocować np. klejem mineralnym do glazury. Po wyznaczeniu horyzontu przystępuje się do 

wyznaczania lica powierzchni przyszłego tynku. W tym celu do główki skrajnego tj. narożnego gwoździa 

wyznaczającego horyzont przykłada się pion i po opuszczeniu go aż do podłogi wbija się w spoinę ściany, w 

odległości 15 do 20cm od podłogi, nowy gwóźdź tak, aby jego główka dotykała sznura pionu. Z kolei między 

tymi gwoździami napina się sznur i wzdłuż niego osadza w ścianie klocki w odległości od 1,5 do 2 m. 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, aby powierzchnie wszystkich klocków licowały w linii pionowej z 

napiętym sznurem. Tę samą czynność trzeba powtórzyć, opuszczając pion z drugiego skrajnego gwoździa, 

umieszczonego na tej samej ścianie. Następnie naciąga się sznur między gwoździami pionowych, skrajnych 

rzędów i stosownie do linii wytyczonej sznurem osadza się klocki w pionowych liniach, podobnie jak 

poprzednio. Można, przy wprawie tynkarza, zamiast klocków zastosować narzucone placki zaprawy wyrównane 

packą. Po wykonaniu placków lub osadzeniu kołków przystępuje się do wykonania pasów kierunkowych, w 

gwarze murarskiej operacja ta potocznie nazywana jest „biciem pasów". Polega ono na tym, że na pionowe linie 

wyznaczone między plackami lub klockami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga się je łatą równo z 

powierzchnią placków lub klocków. Użyta zaprawa musi być ta sama co tynk. Po stężeniu zaprawy na 

pasach usuwa się gwoździe lub klocki, a pozostałe po nich ślady zaciera narzutem z kielni. Ten 

tradycyjny sposób jest pracochłonny, ale umożliwia precyzyjne wyznaczenie płaszczyzny ściany. 
Można zamiast tego stosować listwy drewniane, ale jak wyżej to opisano, muszą one zostać usunięte 

przed ostatecznym wykończeniem powierzchni a do ich przymocowania zabrania się stosowanie gipsu 
lub klejów zawierających gips. Analogicznie wykonuje się tą operację na powierzchniach zewnętrznych ścian. 

W trakcie tynkowania należy utrzymywać w czystości podesty rusztowań czy posadzkę (wewnątrz 
pomieszczeń), aby możliwe było ponowne użycie zaprawy, która spadnie w trakcie wykonywania narzutu. 

Zaprawę nakłada się pacą na tynkowaną powierzchnię. Tynk w narożach najlepiej wyrównać za pomocą pac w 

kształcie kątownika z owalnym narożem. We wnękach, na słupach itp. narzut wykonuje się przy zastosowaniu 

wzorników prowadzonych na tymczasowo zamocowanych listwach prowadzących (prowadnicach). 
 

5.4. Szpachlowanie i wygładzanie powierzchni 

 
Przed szpachlowaniem należy usunąć z podłoża kurz i zabrudzenia. Całość nawilżyć wodą. Należy przyjąć 

zasadę, że szpachlowanie rozpoczynamy po wyschnięciu i związaniu tynku renowacyjnego. W zależności od 

temperatury, wilgotności należy odczekać ok. 1 dzień na 1mm grubości tynku. Wcześniejsze rozpoczęcie 

szpachlowania może doprowadzić do pojawienia się rys skurczowych na powierzchni szpachli. 

FUNCOSIL FEINPUTZ należy przygotować przez dosypywanie do wody i dokładne mieszanie w czystym 

pojemniku aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy w proporcjach opisanych wyżej (i umieszczonych 
na opakowaniu).  

Nanosić masę warstwami o grubości od 2 do 5mm przy użyciu pacy metalowej. Po wstępnym wyschnięciu (ok. 

30-60 minut) można powierzchnie zacierać za pomocą packi z filcem. Zacieranie gładzi wykonuje się ruchem 
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kolistym. W czasie zacierania tynku należy w miarę potrzeby skrapiać go wodą przy pomocy pędzla, aby 

zaprawa nie ciągnęła się za packą lub nie kruszyła się i odpadała, jeżeli jest za sucha. Szpachlówka FUNCOSIL 

FEINPUTZ nie nadaje się po wyschnięciu do szlifowania. 

Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę należy nakładać pasmami, przy czym przerwy między pasmami 

nie powinny być szersze niż pasma. Następnie wypełnia się przerwy między pasmami. Grubość gładzi po 

ręcznym jej wyrównaniu powinna wynosić ok. 3mm. 
 

5.5. Przygotowanie do malowania 

 
Podłoże powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Dlatego chłonne 

podłoże należy zagruntować preparatem FUNCOSIL IMPRÄGNIERGUND. Nakładać pędzlem lub metodą 

polewania przy użyciu niskociśnieniowego urządzenia natryskowego. 

 

5.6. Malowanie tynków 

 
Farba akrylowa może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby uniknąć widocznych połączeń 

pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie tworzące widoczne całości należy malować bez 

przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są przeznaczone do wymalowania (szkło, kamień, cegła klinkierowa, 

metale itp.) należy osłonić przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania należy natychmiast zmyć 

mokrą gąbką. Przy nakładaniu pierwszej warstwy, farbę można rozcieńczyć wodą w ilości maksymalnie 10%. 

Następne warstwy nakłada się bez rozcieńczania. Malowanie należy wykonywać w temperaturze powyżej 5°C.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych i gotowych 

mieszanek oraz preparatów do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 

akceptacji. Szczególnie należy zwrócić uwagę na terminy przydatności. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości wody, kruszywa oraz gotowych mieszanek i 

preparatów określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
 

6.2.  Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania tynków renowacyjnych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-

70/B-10100  p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

-   zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

- przyczepności tynków do podłoża, 

- grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być mniejsza ni 2,0 cm, 

- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

- przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami, 

- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka i zasady obmiarowania: 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 

wykończonym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 

stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 

wykończonym. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu 

w świetle ścian wykończonych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych 

oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie wykończonym. Powierzchnię sklepień oblicza się w 
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metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian wykończonych na płaszczyznę poziomą z zastosowaniem 

następujących współczynników:  

-  sklepienia odcinkowe - wsp. 1,3 

-  sklepienia półkoliste - wsp. 1,6 

-  sklepienia eliptyczne, paraboliczne, koszowe -  wsp. 1,5 

-  sklepienia ostrołukowe, bizantyjskie - wsp 2,0   

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, 

kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze z dokładnością do 0,01m2. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  
8.2.  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 

wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 

rozwiązań:  

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 

tynk do niższej kategorii,  

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 

roboty tynkowe. 

8.3.  Odbiór tynków .  

8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny                
być zgodne z dokumentacją projektową. 

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu,  

- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  

 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych  

kategoria 

tynku 

odchylenie pow. tynku 

od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od 
linii prostej 

odchylenie powierzchni i krawędzi od 

kierunku 

odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 
w dokumentacji proj. 

pionowego poziomego 

0 
I 

Ia 

 
nie podlegają sprawdzeniu 

II ≤ 4mm na długości łaty 

kontrolnej 2m 

≤ 3mm na długości 1m ≤ 4mm na długości 1m 

i ≤ 10mm na długości 

ściany 

≤ 4mm na 

długości 1m 

III ≤ 3mm i w liczbie ≤ 3 

na długości łaty 

kontrolnej 2m 

≤ 2mm na 1m i ogółem 

≤ 4mm w 

pomieszczeniach do 3,5 

m wysokości oraz 

≤ 6mm w 

pomieszczeniach 

wyższych 

≤ 3mm na długości 1m 

i ogółem  ≤ 6mm na 

powierzchni ściany 

≤ 3mm na 

długości 1m 

IV 

IVf 

IVw 

≤ 2mm i w liczbie ≤ 2 

na długości łaty 

kontrolnej 2m 

≤ 1,5mm na 1m i 

ogółem 

≤ 3mm w 
pomieszczeniach do 3,5 

m wysokości oraz 

≤ 4mm w 

≤ 2mm na długości 1m 

i ogółem  ≤ 3mm na 

powierzchni ściany 

≤ 2mm na 
długości 1m 



 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zakład Usługowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynków 

inż. Ryszard Kowalski   80 – 180 Gdańsk ul. II Brygady 132   (058) 309-91-99 ; (058)300 00 97                                                
SST 02.09. „Roboty renowacyjne – Tynki renowacyjne „   Kościół Kielno ul. Jeziorna 1   Strona 12 z 12 

pomieszczeniach 

wyższych 

 
Powyższa tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek 

Niedopuszczalne są następujące wady:  

- wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp.,  

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków.  

 

8.3.3. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  

- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania tynków na ścianach i każdy metr 

bieżący ościeży, opasek, faset i profili ciągnionych według ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i 

przyjętych przez Zamawiającego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy 

 (za pomocą stolika rozpływu) 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy 

 (za pomocą penetrometru) 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do podłoża 

stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do murów 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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ST – „Specyfikacja Techniczna” 

OST – „Ogólna Specyfikacja Techniczna” 
SST – „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna” 

PZJ – „Program Zapewnienia Jakości” 

bhp. – bezpieczeństwo i higiena pracy 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych, obróbek blacharskich,  wyposażenia dachu, przy 

realizacji projektu budowlanego pt.  „Prac zabezpieczających elewacji oraz wnętrza Bramy Żuławskiej  

w Gdańsku” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
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 wykonanie 

prac rożnych nie ujętych w pozostałych specyfikacjach polegających na drobnych pracach dekarskich i pracami 

związanymi z wentylacją .  

Są to roboty: 
-  wykonanie nowego pokrycia dachowego z dwuwarstwowego papy zgrzewalnej z zastosowanie papy  

wentylacyjnej 

-   wykonanie nowych opierzen i obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej  

- montaż kratek wentylacyjnych na przebitych otworach od strony wewnętrznej i zewnętrznej  

 

Warunki wykonania i odbioru robót odnoszą się do wymagań dotyczących pokryć dachowych – nie obejmują 

wymagań odnośnie do całości przekrycia dachowego w rozumieniu następujących definicji: 

 Przekrycie dachowe – przegroda składająca się z elementów nośnych, izolacji termicznej i izolacji 

wodochronnej pełniąca rolę dachu zarówno pod względem konstrukcyjnym jak i funkcjonalnym. 

 Pokrycie dachowe – wierzchnia, wodochronna warstwa dachu lub stropodachu, przymocowana do 
podłoża lub podkładu i odporna na działanie czynników atmosferycznych. 

 

1.4. Klasyfikacja robót wg CPV  
 
Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 

 

Klasa robót         45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 

         i inne podobne roboty specjalistyczne 
                               45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych 

              45331210-1           Instalowanie wentylacji 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót „Wymagania ogólne”. 

 

1.6. Określenia podstawowe 
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 

OST „Wymagania ogólne”. a także podanymi w p-kcie 1.3. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST  

„Wymagania ogólne”. Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć aprobaty 

techniczne lub powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. Na opakowaniach materiałów 
stosowanych do wykonywania robót dekarskich powinien się znajdować termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być zgodny z wymaganiami produ-

centa. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót dekarskich. 

 

2.2. Przyjęcie materiałów na budowie 
 

Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 

zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności dla partii wyrobu oraz kartę katalogową wyrobu 

lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. 

Kontrolne badania właściwości wyrobów pokrywczych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 

norm dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu „aprobata techniczna”. 

Wyroby pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub dokumentacji odstępstw od projektu, 

- są właściwie opakowane i oznakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

- mają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności . 

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika budowy. 
 

2.3. Stosowane materiały 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejsza Specyfikacją Techniczną są: 

 

papę wentylacyjną perforowana np.  CZARNA MAMBA PERFOR. 

 

papy podkładowej zgrzewalnej modyfikowanej SBS, np. CZARNA MAMBA SBS MAX PYE PV250 S47. 

 

papy wierzchniego krycia zgrzewalnej modyfikowanej SBS w kolorze czarnym  np. CZARNA MAMBA SBS 

MAX PYE PV300 S56H. 

 
blacha tytanowo-cynkowa (PN-EN 988)  gr. 0.7 mm wg. ciężar 5kg/m2 składa się z: cynku rektyfikowanego 

elektrolitycznie stopniu czystości 99,995% oraz z precyzyjnie ustalonej ilości miedzi i tytanu. materiał ten cha-

rakteryzuje się nieprzeciętnie długim czasem użytkowania i nie wymaga praktycznie żadnej konserwacji. Na 

początkowo lśniącej, wywalcowanej powierzchni, w warunkach atmosferycznych tworzy się dobrze przylegają-

ca warstwa ochronna z tlenku cynku i zasadowego węglanu cynku - patyna. Ta bardzo zwarta oraz nierozpusz-

czalna w wodzie, a w przypadku uszkodzenia "samozarastająca" warstwa stwarza ochronę przed dalszym utle-

nianiem oraz chroni przed nadmierną ścieralnością. 

mata strukturalna  to mata  stosowana w pokryciach z blachy. To warstwa maty ułożonej na otwartej dyfuzyjnie 

folii wstępnego krycia, posiadającej krawędź samoklejącą. Produkt ten rozwiązuje problem „punktu rosy”, po-

jawiający się zwłaszcza przy poddaszach użytkowych: odprowadza ewentualne skropliny, uniemożliwiając 

przedostawanie się ich w konstrukcję lub ocieplenie dachu. Stosuje się na podłożach nieabsorbujących wilgoci, 

np. z płyt OSB. Strukturalna warstwa rozdzielająca zmniejsza ilość przedostającej się w fazie budowy wilgoci i 

umożliwia jednoczesne osuszanie dachu. Szeroki na 10 cm pasek samoklejący chroni nie tylko obszar łączenia, 

ale i zabezpiecza podczas fazy budowy przed deszczem oraz wiatrem. Mata pozwala na oddychanie konstrukcji 

oraz zabezpiecza przed zbierającąsię pod pokryciem dachowym wilgocią, trwale chroniąc przed korozją biolo-

giczną. 

kratki wentylacyjne  
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Wszystkie materiały  powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wg 

odpowiednich norm wyrobu. 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 

Do prawidłowego wykonania pokrycia dachowego niezbędny jest następujący asortyment narzędzi: 

– palnik gazowy z wężem i reduktorem, 

– butla z gazem propan-butan lub propan, 

– nóż do cięcia papy, 

– szpachelka, 

– przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania – rurka (lub kij) odpowiednio wygięta 

z jednej strony, 
– rolka dociskowa z silikonowym wałkiem. 

Podczas prac dekarskich należy stosować się do obowiązujących przepisów BHP (praca na wysokości, 

przepisy przeciwpożarowe itp.). Z tego powodu podczas pracy na dachu musi znajdować się 

sprzęt gaśniczy oraz apteczka pierwszej pomocy wyposażona w środki przeciwko poparzeniom. 

 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”  

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5 – 10 ton, 

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

- ciągnik kołowy z przyczepą. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 

się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 

wykonywaniu robót budowlanych. Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy  

temperaturze nie niższej niż +5°C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego  

oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, 

oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie Wykonawca przystąpi do robót pokrycia dachowego z zachowaniem 

możliwości zabezpieczenia robót dachowych i odsłoniętej konstrukcji dachu na wypadek deszczu przez jej tym-

czasowe pokrycie folią zabezpieczającą i odpowiednią plandeką tak by odprowadzić wodę deszczową poza bu-
dynek. Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace pokrywcze z zachowaniem wymogów podawanych przez 

poszczególnych producentów materiałów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na warunki technologiczne układa-

nia materiałów. 

 

5.2. Pokrycie stropodachu  

5.2.1. Ogólne zasady układania pap 
 

Zakres stosowania pap termozgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania prac hydroizolacyj-

nych. Przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych należy 

przestrzegać kilku podstawowych zasad: 

– należy zapoznać się ze stanem dachu, rodzajem konstrukcji nośnej i dokonać wyboru odpowiednich 

materiałów oraz zdecydować o ewentualnej konieczności zastosowania nowej wentylacji 

(szczególnie jest to ważne w przypadku remontu starych pokryć dachowych), 
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– należy dokonać pomiarów połaci dachowej, wraz z ustaleniem spadków i sposobu odprowadzenia 

wody z połaci dachowej, sprawdzić ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanować 

rozłożenie poszczególnych pasów papy; pomocne jest sporządzenie podręcznego projektu 

pokrycia wraz z rozplanowaniem pasów papy, zwłaszcza w przypadku bardziej skomplikowanych  

kształtów połaci dachowej, 

– nie należy prowadzić prac dekarskich podczas opadów atmosferycznych, zwłaszcza na mokrej 

lub oblodzonej powierzchni dachu, oraz przy silnym wietrze, 

– nie należy prowadzić prac dekarskich w temperaturze poniżej: 

+5°C – w przypadku pap oksydowanych, 

0°C – w przypadku pap modyfikowanych SBS. 

Temperaturę, przy której można prowadzić prace dekarskie, można obniżyć do –5°C dla pap 
modyfikowanych SBS pod warunkiem, że rolki papy będą przechowywane w pomieszczeniach 

ogrzewanych co najmniej przez dobę (w temp. ok. +16°C) i wynoszone na dach bezpośrednio 

przed zgrzaniem. 

– minimalny spadek dachu powinien być taki, aby zapewnić skuteczne odprowadzenie wody 

z całej połaci dachu i nie mniejszy niż 1% (zalecane minimalne nachylenie to 2%), 

– przy nachyleniu połaci dachowej do 10% papę należy układać pasami równoległymi do okapu, 

natomiast przy nachyleniu większym niż 10% papę należy układać pasami prostopadłymi 

do okapu. W przypadku większych spadków może wystąpić dodatkowa konieczność mechanicznego 

mocowania papy. 

Prace dekarskie powinny być prowadzone zgodnie z projektem technicznym, obowiązującymi 

przepisami, a także szczegółowymi wytycznymi zawartymi w instrukcjach producenta. 
 

5.2.2.  Podłoże betonowe 
 

Podłoże musi być wytrzymałe i sztywne tak, by zapewniło przenoszenie obciążeń w trakcie prowadzenie prac 

budowlanych, a także w ogólnej eksploatacji dachu. Podłoże musi być równe, co ma wpływ na prawidłowy 

spływ wody, dobrą przyczepność papy i estetykę wykonania pokrycia. Musi być dojrzałe, przed przystąpieniem 

do prac jego wilgotność nie może przekraczać 5%. Podłoże należy zdylatować na pola w kształcie i wielkości 

odpowiednich do konstrukcji danego dachu. Dylatacje w podłożu powinny być odpowiednio obrobione.  

Podłoże należy oczyścić (musi być suche, czyste, równe, wolne od piasku, tłustych plam i innych zanieczysz-
czeń). Wszelkie przejścia izolacji poziomej w pionową przy kominach, attykach i innych występujących elemen-

tach na dachach, powinny być złagodzone klinami styropianowymi.  

 

5.2.3. Pokrycie dwuwarstwowe na podłożu betonowym 
 

 Po zerwaniu istniejącego pokrycia dachowego, należy następnie wyrównać i naprawić podłoże betono-

we. 

 Podłoże zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia  

 Papę wentylacyjną układa się bez klejenia na suchą zagruntowaną powierzchnię betonową.  

 Pasy papy wentylacyjnej układa się bez stosowania zakładów 

 Rozłożyć luzem na połaci dachowej papę wentylacyjną. Papy wentylacyjnej nie należy układać  w na-

stępujących miejscach: 

– przy krenelażu  

– przy wpustach dachowych i korytach odpływowych, 

– przy dylatacjach budynku, 

– przy kominach, ogniomurach itp. 

Pas papy wentylacyjnej należy odsunąć od powyższych miejsc na odległość przynajmniej 50 cm. 

 Ułożyć kominki wentylacyjne w ilości ok. 4  szt. 

Po dokładnym zgrzaniu papy do podłoża należy uszczelnić połączenie kominka wentylacyjnego z papą 
za pomocą kitu trwale plastycznego. 

 Papę należy układać pasami równoległymi do ścian krenalażu 

  Zgrzać warstwę papy podkładowej. Papa zostaje zgrzana z podłożem przez otwory w papie wentyla-

cyjnej. 

 Zgrzać warstwę papy wierzchniego krycia 
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Dzięki powstałym w ten sposób wolnym przestrzeniom pomiędzy papą wentylacyjna a papa podkładową wilgoć 

zostaje odprowadzona poprzez kominki wentylacyjne, co zapobiega powstawaniu pęcherzy i znacznie przedłuża 

żywotność pokrycia dachowego. 

 

5.2.4.  Metoda układania pap termozgrzewalnych 
 

 Prace dekarskie rozpoczynamy od przygotowania podłoża (sposoby przygotowania podłoża podano w opi-

sach technologicznych poniżej). 

 Osadzamy dyble drewniane, rynhaki i inne oprzyrządowanie oraz wykonujemy wstępną obróbkę 

kominów, ogniomurów itp. papą podkładową, a także montujemy kliny odbojowe. 

 Przed ułożeniem na dachu papa powinna zostać rozwinięta na połaci dachowej i pozostawiona 

w celu jej wyprostowania (ważne zwłaszcza w przypadku pap modyfikowanych SBS, gdyż materiał 

ten posiada tzw. pamięć kształtu). 

 Rolkę papy rozkładamy w miejscu, w którym będzie zgrzewana, w celu przymiarki. Następnie, 

po przymiarce i ewentualnym przycięciu i dopasowaniu, zwijamy rolkę z jednej strony do połowy 

i zgrzewamy, a następnie zwijamy z drugiej strony i zgrzewamy.  

 Pasy papy łączymy ze sobą na zakłady: 

– wzdłuż rolki 8 cm, 

– zakład poprzeczny 10-20 cm. 

 Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady zarówno poprzeczne jak i wzdłużne nie pokrywa-

się. Pasy papy nawierzchniowej należy przesunąć względem papy podkładowej o połowę szerokości rol-

ki. 

 Miejsca zakładów poprzecznych przy papach nawierzchniowych podgrzewamy palnikiem, 

a następnie szpachelką wciskamy posypkę w asfalt na całej powierzchni zakładu. 

 Papę termozgrzewalną układamy, rozgrzewając palnikiem podłoże oraz spodnią warstwę papy, 

aż do momentu zauważalnego stopienia bitumu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 

rozwijaniem rolki.  O prawidłowym zgrzaniu papy świadczy wypływ masy asfaltowej o grubości 0,5-

1,0 cm na całej długości i szerokości rolki. W przypadku niepojawienia się wypływu należy docisnąć 

zakład przy użyciu wałka silikonowego. 

Uwaga! Brak wypływu masy bitumicznej świadczy o nieprawidłowym zgrzaniu papy 

do podłoża. 

 W celu poprawienia estetyki miejsce wypływu masy bitumicznej można uzupełnić posypką. 

 Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby były przesunięte względem siebie o 50% szerokości  

rolki (zakłady poprzeczne i podłużne nie mogą zachodzić na siebie). Narożniki pap leżących 

na spodzie przycinamy pod kątem 45º w celu uniknięcia zgrubień na zakładach. 

 

5.2.5. Zgrzewanie papy. 
 

 rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z jednej strony części wstęgi 

papy do środka, a następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy i podłoże jednocześnie wolno rozwija-

jąc rolkę – folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża, po 

zgrzaniu jednej części papy zwija się pozostałą część rolki i ponownie podgrzewa się spodnią stronę 

papy i podłoża, jednocześnie rozwijając rolkę,  

 przed przystąpieniem do zgrzewania papy wierzchniego krycia należy zwrócić uwagę, czy kolejna 

rozwijana rolka nie różni się odcieniem posypki; posypka jest surowcem naturalnym i może zmieniać 

się jej odcień (zdarza się to sporadycznie),  

 zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdłuż brzegu 

wstęgi papy pasa bez posypki i wynosi ok. 9 cm; zakład poprzeczny powinien mieć szerokość min. 12 

cm,  

  wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5 – 1,0 cm na całej długości zgrzewu potwierdza prawi-

dłowość jego wykonania; miejsca wypływu masy asfaltowej można posypać posypką, co poprawi wy-

gląd estetyczny dachu, posypka powinna być użyta w ciągu kilku sekund od chwili wypływu asfaltu,  

  wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia, należy nieco dłużej podgrzać papę spodnią 

zakładu tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała jakości zgrzewu,  

  zakłady poprzeczne papy należy przesunąć o odległość minimum 15 cm tak, by na sąsiednich wstę-

gach nie występowały w jednej linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniego krycia 

muszą być przesunięte względem siebie o połowę szerokości rolki,  
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  w miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową na dachu, zaleca się zastosować klin 

styropianowy lub z wełny mineralnej twardej, który zapobiega załamaniu papy pod kątem 90°, klin sty-

ropianowy należy zabezpieczyć papą, by nie został zniszczony przy zgrzewaniu; papę należy zgrzać do 

zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokość min. 10-15 cm od najwyższego punktu klina; zaleca 

się brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocować specjalną listwą dociskową alumi-

niową mocowaną na kołki i doszczelnić uszczelniaczem dekarskim,  

 do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustów da-

chowych, na dylatacje oraz wszędzie tam, gdzie przewiduje się występowanie dużych ruchów termicz-

nych i dynamicznych na połaci dachowej należy używać pap z asfaltem modyfikowanym  

  w obniżonych temperaturach otoczenia papy powinny być przed użyciem przechowywane przez 24 

godziny w temperaturach nie niższych niż +18°C,  

  wszelkie prace z użyciem pap z asfaltem niemodyfikowanym i pap z asfaltem z niskim dodatkiem SBS 

należy prowadzić w temperaturach nie niższych niż +5°C, wymóg temperatur dotyczy pory dnia i pory 

nocy.  

 

5.2.6.  Obróbka przy ścianach 
 

 Podłoże oraz powierzchnię ściany, do której będzie zgrzewana papa, zagruntować roztworem gruntują-

cym i pozostawić do wyschnięcia 

 Ułożyć warstwę papy podkładowej,  

  W narożu ściany zamocować trójkątny klin styropianowy oklejony papą podkładową. 

  Zgrzać pas papy podkładowej,  na połaci dachowej i na ścianie. 

 Zgrzać papę wierzchniego krycia, na połaci  dachowej – bez jej wywijania na płaszczyzny pionowe. 

 Zgrzać pas papy wierzchniego krycia, na połaci dachowej i ścianie. 

 Zamontować listwę dociskową i uszczelnić jej połączenie ze ścianą/kominem przy użyciu masy trwale 

plastycznej. 

 

Obróbki z papy podkładowej powinny być wyprowadzone poza obrys klina styropianowego na odległość 15 cm. 

Papa nawierzchniowa powinna być zgrzana poza krawędź papy podkładowej na odległość co najmniej 10 cm. 

Uwaga! Nie należy wykonywać obróbek papami z wkładką z welonu szklanego. 

 

5.2.7.  Obróbka koryta dachowego 
 

 Podłoże oraz koryto zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia  

 Zamocować trójkątny klin styropianowy oklejony papą podkładową wzdłuż obu brzegów koryta. 

 Zgrzać pas papy podkładowej, w korycie, z wywinięciem na połać dachową (30 cm). 

 Zgrzać papę podkładową, na połaci dachowej, z wywinięciem na pas papy podkładowej z koryta. 

 Zgrzać pas papy wierzchniego krycia, w korycie, z wywinięciem na połać dachową. 

 Zgrzać papę wierzchniego krycia, na połaci  dachowej, z wywinięciem na pas papy wierzchniego krycia 
z koryta. 

 

Zalecany spadek w korycie to 2% (niedopuszczalne jest tworzenie się zastoin wody). Spadek korycie można 

wykształtować klinami styropianowymi. Konieczne jest przeprowadzanie okresowychprzeglądów połączonych z 

usuwaniem zanieczyszczeń z koryta (np. opadłych liści). 

Uwaga! Nie należy wykonywać obróbek papami z wkładką z welonu szklanego. 

 
5.3. Prace  blacharskie 

5.3.1. Ogólne zasady wykonania elementów z blachy tytanowo-cynkowej 
 
Roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej  można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 

nie niższej od +10 °C. Przy niższej temperaturze obrabiane brzegi należy ogrzewać. Nagrzewanie powinno od-

bywać się w trybie ciągłym w czasie obróbki metalu.  Przy zaginaniu blachy należy zachować promień gięcia 

min. 1,75 mm. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Pokrycie z blachy powinno być wyko-

nywane z blachy o grubości gr. 0,7 mm. Elementy wykonane z różnych metali nie mogą stykać się ze sobą, jeśli 

mogłoby to prowadzić do korozji kontaktowej lub innych niekorzystnych oddziaływań.  
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W obecności elektrolitu (woda deszczowa, wilgoć zawarta w materiałach budowlanych) powstaje niebezpie-

czeństwo korozji elektrochemicznej  (tworzenie się ogniw galwanicznych). Jony miedzi zawarte  

w spływającej wodzie mogą przyczyniać się do korozji powierzchniowej blachy cynkowo-tytanowej. 

Dlatego blacha ta względem przepływu wody nie powinna znajdować się poniżej stosowanych materiałów mie-

dzianych. Blach cynkowo-tytanowych nie wolno układać bezpośrednio na papie asfaltowej, sklejce lub deskach 

impregnowanych środkami do ochrony drewna zawierającymi w swoim składzie sól, gdyż materiały te pod 

wpływem wysokiej temperatury wydzielają kwaśne związki chemiczne działające niszcząco na blachę. Jako ma-

teriał tworzący przestrzeń przewietrzania pod blachą oraz chroniący przed wpływem wymienionych środków 

należy stosować specjalistyczne warstwy rozdzielające tzw. maty strukturalne. 

Poszczególne arkusze winny być łączone za pomocą rąbków  podwójnych.  

 

 

 
Kolejność procesu wykonywania rąbka z wstępnie profilowanych szarów z zastosowaniem  

haftki przesuwnej. 

 

 
5.3.2. Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej 

 
Zasady wykonania obróbek blacharskich patrz  punkt  powyżej Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z 

blachy o grubości gr. 0,7 mm. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje po-

winny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki 
sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

Obróbki blacharskie muszą spełniać dwa podstawowe zadania: 

- zapewnić szczelność pokrycia w miejscach załamań i krawędzi połaci dachowych, 

- zapewnić estetykę pokrycia poprzez zatuszowanie błędów pokrycia. 

Do obróbki kominów stosuje się również samoprzylepne taśmy dekarskie. Wówczas obróbka blaszana komina 

pełni funkcję dekoracyjną maskującą taśmę dekarską. 

Obróbki rur wywiewnych, wywietrzników, anten – wg systemu pokrycia.  
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Obróbki i opierzenia blacharskie połaci stropodachu wykonane z blachy tytanowo-cynkowej należy osadzać 

w wydrach i odizolować od podłoża betonowego membraną systemową. Odprowadzenie wód opadowych z po-

łaci trasu należy rozwiązać w sposób dotychczasowy za pomocą rzygaczy. 

 

5.4.  Montaż kratek   
 

Roboty montażowe instalacji wentylacji i klimatyzacji powinny być wykonane zgodnie 

z dokumentacja techniczna zatwierdzona przez Inwestora, obowiązującymi przepisami BHP,  

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oprac. COBRTI 

INSTAL z 2002 r. oraz zaleceniami szczegółowymi producentów materiałów i urządzeń. 
Jeżeli po zamontowaniu urządzeń wentylacyjnych wykonywane są dalsze roboty  

budowlano-montażowe i wykończeniowe mogące spowodować uszkodzenie urządzeń wentylacyjnych, 

należy urządzenia odpowiednio zabezpieczyć. 

Wloty do przewodów wentylacyjnych powinny być zaopatrzone w kratki wentylacyjne o 

powierzchni netto większej o 50% od przekroju przewodu i powinny być obsadzone w murze na 

zaprawie cementowej. Otwory wentylacyjne łączone z przewodami wywiewnymi powinny być usytuowane tak, 

aby odległość górnej krawędzi otworu od sufitu nie przekraczała 150 mm. Otwory te powinny być  

wyposażone w urządzenie umożliwiające redukcję wolnego przekroju do 1/3, obsługiwane z 

poziomu podłogi.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Kontrola wykonania podkładu powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do 

wykonywania pokryć. 

Kontrola jakości prac pokrywczych i obróbek obejmuje: 

- ocenę jakości materiałów przed montażem,  

- ocenę przygotowania podłoży, 

- sprawdzenie mocowania obróbek, jakości wykończenia i utrzymania wymaganych spadków, 

- ocenę praktyczną skuteczności pokrycia i odwodnienia dachu poprzez próby wodne. 

- prawidłowość wykonania przedłużenia rury spustowej i montaż kolan   

Kontrola jest przeprowadzana przez Inspektora nadzoru: 

- w odniesieniu do prac zanikających ( kontrola międzyoperacyjna ) – podczas wykonywania robót de-

karskich, 
Badania, kontrola działania i odbiór instalacji wentylacji oraz klimatyzacji powinny być przeprowadzone  

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL 

2002 r. Przed przystąpieniem do badan urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu zamontowanych 

urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

Należy również sprawdzić dostępność dla obsługi ze względu na działanie, czyszczenie i konserwacje oraz 

sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

 

W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: 

-  prawidłowość działania silników elektrycznych, 

-  sprawdzenie wydajności oraz sprężu wentylatorów 

-  sprawdzenie wydajności otworów wentylacyjnych 

 
Odbiór pokrycia z papy termozgrzewalnej 

 

Sprawdzenie przyklejenia papy do podkładu cementowego lub betonowego należy przeprowadzić przez nacięcie 

i odrywanie paska papy o szerokości nie większej niż 5 cm. Odrywanie papy termozgrzewalnej powinno spowo-

dować rozwarstwienie lepiku czy asfaltu w warstwie pomiędzy podłożem a osnową papy. Nie powinno wtedy 

nastąpić oderwanie papy od podłoża. 

 

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym także papy warstwy wierzchniej do papy warstwy spodniej, po-

lega na stwierdzeniu przez oględziny, czy zostały zachowane wymagania dotyczące sposobu ich ułożenia. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”. 

       - Jednostką obmiarową dla pokryć stropodachu i obróbek blacharskich jest m2;  
-  Jednostka obmiarowa dla instalacji wentylacyjnych  - sztuka dla elementów i urządzeń. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora  

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót rozbiórkowych podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Roboty związane z wykonaniem pokryć dachowych podlegają: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (przygotowanie podłoży) 

- odbiorowi wstępnemu 

- odbiorowi końcowemu 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego  i obróbek blacharskich i połączenia ich z 

 urządzeniami odwadniającymi. Podstawę do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie  

zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w  

dokumentacji powykonawczej. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne podstawy płatności robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

Cena jednostkowa obejmuje: 
 

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe: 

- przygotowanie podłoża, 

- przygotowanie stanowiska pracy 

- dostarczenie, przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podłożu, 

- zalutowanie lub sklejenie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy 
 

Cena montażu jednej sztuki urządzeń lub osprzętu wentylacyjnego obejmuje: 

-  przygotowanie podłoża 

-  dostarczenie materiałów 

-  montaż urządzeń lub osprzętu 

-  podłączenie przewodów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-89/B-02361      Pochylenia połaci dachowych 

PN-80/B-10240      Pokrycia dachowe z papy  i powłok dachowych.  
PN-74/B-24622      Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-61/B-10245      Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  

                                  Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-61/B-10245    Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

   Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

        PN – B – 01411:1999         Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 

        PN – B – 03434:1000         Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagań i badania 
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