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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
sufitów i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 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

45400000-1

Opis
Roboty wykończeniowe
budowlanych.

45410000-4

w

zakresie

obiektów

Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt– wszystkie prace budowlane związane z
wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową,
ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obciążenia,
konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia
określonego stopnia sztywności,
ściana działowa – ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze.
1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy z płyt gipsowo kartonowych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
„Wymaganiach ogólnych” pkt 2
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
„Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1.
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Sufity modułowe
• Sufit akustyczny z fazowanych płyt mineralnych 120x60 cm, kolor biały spód na wysokości
h=300 cm
• Sufit akustyczny z fazowanych płyt mineralnych 120x60 cm, kolor biały spód na wysokości
h=450 cm
• Sufit akustyczny z fazowanych płyt mineralnych 60x60 cm, kolor biały na wysokości
h=300 cm
• Sufit modułowy z fazowanych płyt mineralnych higienicznych z powłoką bakteriobójczą
aktywnie zwalczającą grzyby, pleśnie i bakterie na stelażu o podwyższonej odporności na
korozję (natryski, łazienki) 60x60 cm, kolor biały spód na wysokości h=300 cm
• Sufit modułowy z fazowanych płyt mineralnych higienicznych z powłoką bakteriobójczą
aktywnie zwalczającą grzyby, pleśnie i bakterie (jadalnie, szatnie)60x60 cm, kolor biały
spód na wysokości h=300 cm
• Sufit rastrowy aluminiowy o oczkach 50x50 mm, kolor szary ral 9006 spód na wysokości
h=300 cm (ciągi komunikacyjne)
• Sufit kasetonowy z siatki cięto-ciągnionej aluminiowej wzór romb 62x20x7 mm
lakierowana ;spód na wysokości h=500 cm
Podstawowe parametry i właściwości wg Specyfikacji Producenta
Panele akustyczne
System składa się z płyt i konstrukcji nośnej o łącznej przybliżonej wadze 3-4 kg/m². Rdzeń płyty z
wełny szklanej o wysokiej gęstości. Powierzchnia licowa pokryta jest bardzo mocną tkaniną z
włókna szklanego. Powierzchnię tylną zabezpieczono welonem szklanym. Krawędzie są
zagruntowane lub naturalne. Konstrukcja produkowana jest z ocynkowanej stali malowanej
proszkowo.
Dostęp: Płyty są demontowalne, posiadają zabezpieczenie uniemożliwiające przesunięcie.
Utrzymywanie w czystości : Płyty są odporne na codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe oraz
przecieranie na mokro raz w tygodniu.
Odbicie światła: White 085. Najbliższy kolor NCS: S 1002-Y. Odbicie światła: 78%.
Odporność na wilgoć : Płyty wytrzymują stałą wilgotność względną powietrza do 95% przy
temperaturze 30°C bez ugięcia, wypaczenia, czy też rozwarstwienia (zgodnie z normą ISO 4611).
Warunki wewnątrz pomieszczenia: Certyfikat Dansk Indeklima, klasa emisji M1 dla materiałów
budowlanych, panele rekomendowane przez Szwedzki Związek Chorych na Astmę i Alergię.
Wpływ na środowisko naturalne : Rdzeń płyty z wełny szklanej o wysokiej gęstości, wykonany w
technologii 3RD. Płyty nadają się w całości do powtórnego przetworzenia.
Bezpieczeństwo pożarowe: Płyty są materiałem niepalnym według badań i klasyfikacji EN ISO
1182. System, płyty wraz z konstrukcją, zaliczono do okładzin zabezpieczonych przed ogniem (NT
Fire 003).
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Płyty GK
Płyta gipsowo-kartonowa zwykła typ A wg PN-EN 520 (dawniej GKB) grubości 12,5 mm
Przeznaczenie
Płyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania okładzin ścian i sufitów w
pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza wynosi nie więcej niż 70%
i występują dodatnie temperatury.
Parametry:
Kolor szary, niebieskie nadruki,
Podstawowe wymiary płyty 3000x1200x12,5 mm,
Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, d0 w zakresie reakcji na ogień materiałów
budowlanych (wg
normy PN EN
13501-1:2009 Klasyfikacja ogniowa
wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie
badań reakcji na ogień.).
Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana – o zmniejszonym stopniu wchłaniania wody typ H1, H2,
H3 wg PN-EN 520 (dawniej GKBI) grubości 12,5 mm
Przeznaczenie
Płyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania okładzin ścian i sufitów w
pomieszczeniach o okresowo (do 10 godz.) podwyższonej wilgotności względnej
powietrza do max. 85% – w łazienkach, toaletach itp., pod warunkiem:
-obłożenia płyt na całej powierzchni materiałem odpornym na działanie wilgoci, np.
płytkami glazury, przyklejonymi zaprawą klejącą (klejem) odporną na działanie wody i
spoinowanymi również wodoodporną masą do spoinowania,
-glazura, zaprawa, klejąca (klej) i masa do spoinowania muszą być przydatne do
stosowania na podłożu gipsowym,
-zapewnienia dobrej wentylacji w pomieszczeniu, np. przez zastosowanie
odpowiedniego wentylatora,
-unikania stosowania płyt w ścianach zewnętrznych o niedostatecznej izolacyjności
cieplnej.
płyta H1 - nasiąkliwość ≤ 5%;
płyta H2 - nasiąkliwość ≤ 10%;
płyta H3 - nasiąkliwość ≤ 25%;
w dokumentacji przewidziano zastosowanie płyt typu H2.
Parametry:
Kolor zielony, niebieskie nadruki,
Podstawowe wymiary płyty 3000x1200x12,5 mm,
Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, d0 w zakresie reakcji na ogień materiałów
budowlanych (wg
normy PN EN
13501-1:2009 Klasyfikacja ogniowa
wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie
badań reakcji na ogień.).
Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna – o zwiększonej spójności rdzenia przy działaniu wysokiej
temperatury typ F wg PN-EN 520 (dawniej GKF) grubości 12,5 mm
Przeznaczenie
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Płyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania okładzin ścian i sufitów w
miejscach, gdzie wymagana jest odporność ogniowa przegród wykonanych z ich
użyciem lub podwyższona odporność płyt na działania wysokich temperatur, w
pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza wynosi nie więcej niż 70%
i występują dodatnie temperatury.
Parametry:
Kolor różowy lub szary, czerwone opisy płyty,
Podstawowe wymiary płyty 3000x1200x12,5 mm,
Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, d0 w zakresie reakcji na ogień materiałów
budowlanych (wg
normy PN EN
13501-1:2009
Klasyfikacja
ogniowa
wyrobów
budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.).
Profile
Przywiezione na plac budowy elementy konstrukcji powinny być proste, czyste od wewnątrz i
zewnątrz i bez widocznych śladów zgnieceń, załamań i innych uszkodzeń. Powinny być
przechowywane z dala od ciągów komunikacyjnych na budowie w celu zapobieżenia jej uszkodzeń
mechanicznych. Powinny być układane na regałach lub w stosach i posegregowane według
przekrojów. Stosy należy układać na podkładach o wysokości nie mniejszej niż 10 cm, tak aby
ułatwiony był ściek wód opadowych. Po złożeniu w miejscu składowania należy sprawdzić, czy
powłoka ochronna nie jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może być ogniskiem korozji.
Wykonawca powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości producenta, które powinien okazać na
żądanie osobie kontrolującej jakość materiału.
Akcesoria
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:
− łączniki wzdłużne,
− uchwyty bezpośrednie długie,
− uchwyty bezpośrednie krótkie,
− kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
− kołki szybkiego montażu,
− kołki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla
kształtowników stalowych.
Inne akcesoria
stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:
− taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana
papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych
i obwodowych,
− uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10
mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.
Wkręty
Wkręty powinny odpowiadać normie:
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym,
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją.
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Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do
końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje
Producentów dla poszczególnych wyrobów.
Taśmy
Taśma do spoinowania z włókna szklanego
Taśma uszczelniająca z PCW
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2..
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 specyfikacji
technicznej.
4.2. Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia
wyposażonego w zawiesie z widłami.
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
− nazwę i adres producenta,
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
− datę produkcji i nr partii,
− wymiary,
− liczbę sztuk w pakiecie,
− numer aprobaty technicznej,
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
− znak budowlany.
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Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na
poziomym i mocnym podkładzie.
Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na
podkładach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów jest spięty
taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden na drugim
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5
specyfikacji technicznej.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i
odpadów.
Okładziny z płyt należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach
60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
5.3. Montaż okładzin z płyt na ścianach na ruszcie
Ruszt metalowy pod okładziny można wykonać na kilka sposobów :
− przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,
− z użyciem ściennych profili „U”, umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi.
Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty.
Płyty montuje się ustawiając je pionowo.
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami
można ułożyć wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty
od ściany (grubość wełny i ewentualna pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy
strzemion (łączników) dystansowych.
Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są
strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną..
Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do
tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może
zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej.
Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej.
Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między
wełną mineralną a płytą.
Dla rusztu drewnianego
Ruszt drewniany może być wykonany również w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje się
łaty o przekroju 30x50 mm. Mocuje się je do ściany pionowo, przy użyciu specjalnych łączników.
Rozstaw między listwami wg. zaleceń Producenta sytemu. Elementami łączącymi listwy ze ścianą
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są strzemiona blaszane Tego typu połączenie rusztu z podłożem jest połączeniem elastycznym, co
przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę.
Właściwość ta może jeszcze zostać podwyższona przez podłożenie pod strzemiona podkładek z
taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność
wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni
powietrznej między wełną mineralną a płytą
5.4. Tyczenie rozmieszczenia płyt
− styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem
(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia)
− przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby
styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,
− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt,
należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości
zbliżonej do połowy długości płyty,
− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o
odległość zbliżoną do połowy długości płyty,
− jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu mna być dwuwarstwowa, to
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając
ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.
Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi
plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia elementów rusztu nie powinna przekraczać 100
cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm.
Mocowanie płyt do rusztu
Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych
rusztu,
− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich
dłuższymi krawędziami.
Płyty mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.
5.5. Montaż sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych
− Sufity podwieszone należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
− W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą
spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy
to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości
obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę.
− Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o
kształtowniki stalowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe).
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Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie
formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych
lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać
trzykrotną wartość normalnego obciążenia.
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia
antykorozyjne.
Rozstaw elementów nośnych rusztu sufitu – nie więcej niż 50cm.
Jeżeli okładzina gipsowo-kartonowa sufitów ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt
należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden
rozstaw między nośnymi elementami rusztu.
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych systemowymi blachowkrętami.
Krawędzie i styki sufitów należy gipsować i oszlifować, przygotowując do wykonania
powłoki malarskiej.
Zbrojenie połączeń płyt wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech
cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej a po związaniu
pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na
wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod
farbę.
Po zaschnięciu nałożonej masy szpachlowej spoiny należy starannie przeszlifować, dla
uzyskania jednolitej płaszczyzny z płytami gipsowo-kartonowymi.
W miejscach styku płyty wierzchniej ( ostatniego krycia) z innym materiałem będących
ostatecznym wykończeniem, należy stosować profil wykończeniowy nakładany na czoło
płyty, tak aby spoina między płytą gipsową a zainstalowanym wyrobem nie musiała być
wypełniona gipsem lub kitem. Takie wypełnienie nie będzie akceptowane. Zabrania się
wykańczania tego rodzaju połączeń nakładanym na złącze profilem o kształcie litery L, o ile
detal architektoniczny czy zlecenia architekta nie precyzują inaczej.

5.6. Szpachlowanie spoin
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w
trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu
pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą
spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy
zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne
wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową.
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą
struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na
szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.
5.7. Sufity podwieszone modułowe
Sufity podwieszane są elementem wyposażenia wnętrz i wymagane jest zachowanie odpowiednich
warunków podczas ich instalacji.
Sufity winny być składowane w miejscu instalacji przez 24h przed montażem. Mogą być
instalowane w temperaturze od 11°C do 35°C. Utrzymanie temperatury w powyższych granicach
jest bardzo ważne. Konsekwencją znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu wilgotności
względnej, który może niekorzystnie wpłynąć na stan płyt sufitowych zamontowanych, jak i nie
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zamontowanych. W niskich temperaturach, szczególnie poniżej 11°C niewielki spadek temperatury
powoduje nieproporcjonalnie duży wzrost poziomu wilgotności względnej (RH%); tym wyższy im
bliżej 0°C. Wymagana stabilność warunków w miejscu montażu może być osiągnięta tylko, jeżeli
budynek jest odporny na zmiany pogody, suchy, całkowicie oszklony i ogrzewany w czasie
miesięcy zimowych. W celu schłodzenia budynku nadmiernie nagrzanego wskutek nasłonecznienia,
należy zastosować zwiększoną wentylację. Nadmierną wilgotność należy obniżyć przy pomocy
regulowanej wentylacji lub mechanicznych odwilżaczy. Nie zaleca się bezpośredniego spalania
gazów ziemnych, takich jak butan i propan, ponieważ z każdych 500 gr spalonego paliwa
uwalniane jest 2,2 litra wody. Lepiej jest stosować suche źródła ciepła, takie jak elektryczność lub
ogrzewanie pośrednie gorącym powietrzem oraz odwilżacze w celu obniżenia poziomu wilgotności,
której źródłem jest sam budynek. Nowe budynki na ogół nie zawierają zapasu ciepła, więc w czasie
dni wolnych od pracy temperatura w ich wnętrzu może gwałtownie spaść i spowodować skroplenie
pary wodnej. Należy rozważyć montaż sufitu po dniach wolnych, kiedy ogrzewanie zostanie
włączone. Jeżeli będzie to niemożliwe, wyjściem z sytuacji może być wykonanie w oddzielnych
terminach prac związanych z instalacją rusztu i zawieszeniem płyt. Takie rozwiązanie może być
jednak bardziej kosztowne i związane z ryzykiem uszkodzenia konstrukcji przez inne ekipy
montażowe w czasie owej przerwy.
Montaż:
- Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszonych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne i przeszklenia.
- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i
odpadów.
- Montaż sufitu należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta systemu.
- Przed przystąpieniem do montażu płyt sufitowych należy zmontować konstrukcję sufitową
(wsporczą). Montaż należy rozpocząć od naniesienia poziomu sufitu za pomocą niwelatora
optycznego lub laserowego bądź poziomicy wodnej. Następnie mocujemy profil przyścienny za
pomocą kołków rozporowych rozmieszczonych
- Rozmieszczenie profili nośnych wyznacza się w module (wymiar płyty).
- Po roztrasowaniu profili nośnych nanosimy punkty mocowania wieszaków
- Do mocowania wieszaków używamy tylko metalowych systemów mocowania.
- Po zawieszeniu profili nośnych wpina się profile poprzeczne długie. Następnie pomiędzy profile
poprzeczne długie wpina się profile poprzeczne krótkie. W ten sposób otrzymujemy kratownicę,
którą w 10% wypełniamy płytami sufitowymi i poziomujemy.
- Płyty sufitowe wkładamy w czystych, bawełnianych rękawiczkach w celu uniknięcia zabrudzeń.
- Po wypoziomowaniu sufitu uzupełniamy wszystkie płyty i wykonujemy docinki przy ścianach. W
celu docięcia płyty sufitowej, należy ją nadciąć od strony widocznej wzdłuż wymaganej linii za
pomocą noża monterskiego, następnie złamać i przeciąć nożem papier od strony spodniej
(analogicznie jak dla płyty G-K).
- W przypadku płyt z krawędzią zakrytą profile nośne należy po rozmieszczeniu spiąć je za pomocą
specjalnych profili dystansowych zakładanych od góry.. Płyty wkładamy w konstrukcję wieszając
je na przyklejonych od spodu profilach metalowych wzdłuż dwóch równoległych krawędzi.
- Zaleca się montaż profili nośnych równolegle do promieni światła dziennego.
- Łączenie profili nośnych nie powinno przebiegać w jednej linii.
- Przy niewielkich rozpiętościach możliwe jest oparcie profili głównych o profile przyścienne, bez
podwieszania do stropu, jeżeli dopuszcza to instrukcja producenta systemu konstrukcji.
- Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia i podwieszania sufitu muszą posiadać
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zabezpieczenia antykorozyjne.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5
specyfikacji technicznej.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie
badań doraźnych.
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
− wymiary (zgodnie z tolerancją),
− wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny
być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu i okładzin.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7.
8.2. Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.
Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.
8.3. Zgodność z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały
pozytywny wynik.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
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rodzaj zastosowanych materiałów,
przygotowanie podłoża,
prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny
pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o
długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchyłki są następujące:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku
Powierzchni i krawędzi od kierunku
Powierzchni od
Przecinających się
płaszczyzny i krawędzi
płaszczyzn od kąta w
od linii prostej
dokumentacji
pionowego
poziomego
Nie większe niż 1,5 mm i
Nie większe niż 2 mm i
Nie większa niż 2 mm i ogółem nie więcej niż 3 mm w ogółem nie większej
Nie większa niż 2 mm
w liczbie nie większej niż
pomieszczeniach do 3,5 m
niż 3 mm na całej
na długości łaty
2 szt na całej długości
wysokości oraz nie więcej niż
powierzchni
kontrolnej 2 m
łaty kontrolnej 2 m
4 mm w pomieszczeniach
ograniczonej ścianami,
powyżej 3,5 m wysokości
belkami itp.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych
robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-72/B-10122
Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
PN-B-79405:1997
Płyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia.
Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych
PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia.
Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły
do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły
do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
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
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PN-|B-32250 Woda do celów budowlanych.
PN-79/B/06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i
zarządzania systemami zapewnienia jakości.
Informator-poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV,
Kraków 1996r.
Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych.
Montaż systemów suchej zabudowy.
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997
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