Hala sportowa Szkoły Policji - Rozbudowa obiektu o pomieszczenie siłowni, salę judo oraz salę do sportów walk
ST 454-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

454-3
OKŁADZINY CERAMICZNE

Hala sportowa Szkoły Policji - Rozbudowa obiektu o pomieszczenie siłowni, salę judo oraz salę do sportów walk
ST 454-3

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP............................................................................................................................................ 2
1.1. Przedmiot ST............................................................................................................................. 2
1.2. Zakres stosowania ST ............................................................................................................... 2
1.3. Określenia podstawowe ............................................................................................................ 2
1.4. Zakres robót objętych ST .......................................................................................................... 2
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ......................................................................................... 2
2. MATERIAŁY ................................................................................................................................. 2
2.1. Wymagania ogólne ................................................................................................................... 2
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót ................................................................................. 2
3. SPRZĘT .......................................................................................................................................... 3
4. TRANSPORT ................................................................................................................................. 3
4.1. Wymagania ogólne ................................................................................................................... 3
4.2. Transport materiałów ................................................................................................................ 3
5. WYKONANIE ROBÓT. ............................................................................................................... 3
5.1. Wymagania ogólne ................................................................................................................... 3
5.2. Roboty przygotowawcze ........................................................................................................... 3
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ................................................................................................ 6
6.1. Wymagania ogólne ................................................................................................................... 6
7. OBMIAR ROBÓT ......................................................................................................................... 6
8. ODBIÓR ROBÓT .......................................................................................................................... 6
8.1. Wymagania ogólne ................................................................................................................... 6
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .......................................................................................................... 6
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................................. 6

1

Hala sportowa Szkoły Policji - Rozbudowa obiektu o pomieszczenie siłowni, salę judo oraz salę do sportów walk
ST 454-3

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin ceramicznych w związku z rozbudową hali
sportowej Szkoły Policji o pomieszczenie siłowni, salę judo oraz salę do sportów walk
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa
Klasa
Kategoria

Opis

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów
budowlanych.

45400000-1
45430000-0

Pokrywanie podłóg i ścian.
45432000-4

Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie
ścian

45431000-7 Kładzenie płytek.
45431100-8 Kładzenie terakoty
45431200-9 Kładzenie glazury
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
− wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt 2. „Wymagania ogólne”
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
W pomieszczeniach zastosowano:
- płytki gresowe przeciwpoślizgowe 30 x 30 cm
- płytki granitogresowe 30 x 30 cm
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-w pomieszczeniach sanitarnych ściany wyłożone glazurą na pełna wysokość
Płytki ceramiczne - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998,
PN-ISO 13006:2001,
PN-EN ISO10545-1 i PN-EN ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych
Kleje – wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych
Zaprawy do spoinowania – wg odpowiednich aprobat technicznych.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: urządzenia do przycinania
płytek, narzędzia ręczne takie, jak wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomica.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 4
4.2. Transport materiałów
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności oraz wpływami atmosferycznym.
Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi
producenta, w sposób zapewniający zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią. Składowanie na
budowie powinno trwać jak najkrócej i w warunkach jak najbardziej zbliżonych do użytkowych.
Każda powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona przed deszczem i wilgocią, kartony
należy układać na czystym i suchym podłożu. Kartonów nie wolno toczyć, przesuwać, rzucać ani
opierać na krawędziach. Pod żadnym pozorem nie wolno kartonów z płytkami używać jako
podestów, platform lub zastępstwie drabiny.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.5
5.2. Roboty przygotowawcze
Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
Przed rozpoczęciem układania płytek ceramicznych na ścianach należy otynkować ściany
przewidziane do wykończenia za pomocą płytek ceramicznych. Narożniki ścian wykończonych za
pomocą płytek ceramicznych wykonane z płytek zacinanych pod kątem 45˚. Bezwzględny zakaz
stosowania narożników. Do wypełniania fug stosować tylko fugi barwione w masie.
Nie dopuszcza się stosowania fug kolorowanych na budowie za pomocą barwników.
Fugi w wersji zawierającej preparat zapobiegający rozwojowi grzybów i pleśni. Na styku
wykończenia ściany za pomocą ceramiki i tynku stosować płaskownik aluminiowy, wpuszczony
3

Hala sportowa Szkoły Policji - Rozbudowa obiektu o pomieszczenie siłowni, salę judo oraz salę do sportów walk
ST 454-3

w grubość ściany. Płaskownik zlicowany z wykończeniem ścian (tynk i ceramika).
W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.
− podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
− do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania
murów budynku.
− bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
− elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.
− temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej
+5°C.
− dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż
2 mm na długości łaty dwumetrowej.
− powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej
dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny.
− przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian i posadzek należy także sprawdzić
jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy
osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek
przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów
ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach ) ze spoinami
podłogowymi.
− Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą,
możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10
– 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża.
Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia
płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.
− Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono
płytki, najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub
szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonać używając wilgotnych
gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować
odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury na sucho.
Przygotowanie podłoża:
− Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy
malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy.
− Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107
nie mniejsza niż 0,5 MPa.
− Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin
− Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.
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Roboty zasadnicze:
− Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie
betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju płytek.
− Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach
będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się
łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się
łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.
− Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3
dniach.
Posadzki z płytek
Do montażu należy używać jedynie elementów pełnowartościowych.
Powierzchnię podłoża należy zagruntować preparatem odcinającym dopływ wilgoci.
Płyty kamienne należy zaimpregnować przed ich ułożeniem ze szczególnym uwzględnieniem
krawędzi, aby w ten sposób ograniczyć wchłanianie wilgoci w spoinach pomiędzy kamieniami. Typ
i rodzaj impregnatu oraz kleju należy dostosować do wymogów specyficznych kamienia.
Płyty układane na zaprawie klejowej.
Podłoże musi być równe i oczyszczone, oraz spełniać wymogi producentów zapraw klejowych.
Zaprawę klejową nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa klejowa powinna być nałożona
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości
płyt.
Wykonawca musi zapewnić i potwierdzić odpowiedni dobór chemicznych i fizycznych parametrów
zapraw klejowych oraz impregnatów do montażu i zabezpieczenia przewidzianych projektem płyt
kamiennych.
Dobór wyżej wymienionych materiałów musi uwzględniać właściwości chemiczne i fizyczne
przewidzianych projektem płyt kamiennych, jak i miejsce ich montażu związane ze sposobem
użytkowania danej posadzki.
W razie jakichkolwiek przewidywanych niezgodności materiałowych (chemicznych i fizycznych),
mogących skutkować odspoinowywaniem się, czy też przebarwieniami płyt, Wykonawca musi
zgłosić Architektowi, z odpowiednim wyprzedzeniem, rozwiązania alternatywne.
Ponadto, w celu uniknięcia przypadków odspoinowywania się płyt, oraz ich przebarwień na etapie
realizacji, należy wykonać próby z użyciem przewidzianych materiałów z odpowiednim
wyprzedzeniem.
Rozkrój kamienia, szczegóły układania sposób licowania płyt z elementami ścian i wyposażenia
wnętrza został podany w projekcie.
W miejscach styku ze ścianą lub innym elementem w podłodze niezgodnym z podziałem
modularnym – należy docinać płytę na wymiar.
Wykonawca musi uwzględnić wykonanie prac w pełnym zakresie, w tym np. ( oprócz ułożenia
posadzki):
- osadzenie grzejników kanałowych,
- osadzenie elektrycznych puszek podłogowych i rewizji,
- osadzenie listew dylatacyjnych,
- wykonanie styków z innymi materiałami.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 6 „Wymagania ogólne” ogólnej
specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z
zapisami umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście
wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych podano
w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 8
Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych.
W wyniku odbioru należy:
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót
− dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za
zgodne z ST i PB.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 9 „Wymagania ogólne” ogólnej
specyfikacji technicznej.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych
robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-75/B-10121
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.
PN-93/B-02862
Odporność ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
PN-EN ISO 3506-4:2004(U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,
odpornych.
PN-EN 12369-1:2002 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do projektowania. Część
1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe.
PN-EN 13446:2004 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolności utrzymania łączników
PN-EN 13986:2004 Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Właściwości, ocena
zgodności i znakowanie
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PN-EN 1910:2002

Podłoga z drewna i parkiet oraz boazeria ścienna i sufitowa. Oznaczanie
stabilności wymiarowej
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 87:1994
Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-63/B-10145
Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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