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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Części ST-01/B.12 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót okładzinowych w ramach „Zmiana sposobu uŜytkowania z przebudową 

budynku oświatowego na budynek usługowo-magazynowy, budowa budynku garaŜowo-magazynowego 
wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną z placem parkingowo-manewrowym w Bystrzycy Dolnej” 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja Techniczna Części ST-01/B.12 „Roboty budowlane – okładziny ceramiczne” 
obejmuje wykonanie okładzin ścian i podłóg płytkami ceramicznymi i gresowymi.. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i Częścią G - „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części G - „Wymagania ogólne." 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Przygotowanie podłoŜa 

Do przygotowania podłoŜa (ścian) zastosować: 
- ciekłą zaprawę cementową klasy 10 (obrzutka) 
- plastyczną zaprawę cementowo – wapienną klasy 5 (narzut) 
Do przygotowania podłoŜa (istniejące posadzki) zastosować: 
- szybkoschnącą emulsję gruntującą – wzmacniającą podłoŜe cementowe 

2.2. Okładziny ścienne 
Do wykonania okładzin podłogowych zastosować: 
- płytki ceramiczne glazurowane, ścienne (nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%, wytrzymałość na 

zginanie nie mniejsza niŜ 15,0 MPa, odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 
160°C, wzór i barwa w uzgodnieniu z projektantem) 

Do wykonania okładzin ściennych zastosować: 
- płytki gresowe pocelanato grubości 12mm, podłogowe (nasiąkliwość po wypaleniu 9%, 

wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 35,0 MPa, skuteczność antypoślizgowa R10, wzór i 
barwa w uzgodnieniu z projektantem) 

2.2. Materiały montaŜowe 
Do montaŜu okładzin ceramicznych zastosować: 
- zaprawa klejowa do mocowania płytek ceramicznych 
- gotowa zaprawa klejowa do układania płytek podłogowych 
- elastyczny klej do płytek o właściwościach wodoszczelnych 
- zaprawa do spoinowania wewnętrznych spoin okładziny 
- masa elastyczna do styków zewnętrznych okładziny 
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- listwy dylatacyjne i wykończeniowe 
- środki do usuwania zanieczyszczeń 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w Części G „Wymagania ogólne”.  
Do wykonania okładzin ceramicznych naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 

 elektronarzędzia  
 narzędzia ręczne 
 mieszarki do zapraw 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w Części G „Wymagania 
ogólne”.  
Do transportu materiałów naleŜy uŜyć takich środków transportu, jak: 

 samochód dostawczy 
 samochód cięŜarowy 
 samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostroŜności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora Nadzoru. 
Transport „cięŜki” powinien zostać uzgodniony z zarządem dróg właściwym dla miejsca w 
zakresie godzin wykonywania i tras. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Części G „Warunki ogólne” pkt 5. 
5.1.   Przygotowanie podłoŜa. 

Na ścianach istniejących, w miejscach przewidzianych do licowania płytkami ceramicznymi usunąć 

tynki i stare okładziny. PodłoŜe ceglane istniejących ścian przygotować przez naniesienie 2-3 mm  
warstwy ciekłej zaprawy cementowej (obrzutki) oraz warstwy cementowo – wapiennej zaprawy 
plastycznej (narzut). Ściany z płyt gipsowo kartonowych nie wymagają specjalnego przygotowania. 
Odchylenie powierzchni podłoŜa od płaszczyzny mierzone łatą kontrolną o długości 2m nie 
powinno przekraczać 3mm. Odchylenie od pionu na wysokości kondygnacji nie moŜe 
przekraczać 4mm. Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŜe przekraczać 2mm 
na 1m. 
Powierzchnia posadzek betonowych powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, 
czysta, pozbawiona resztek starych okładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia 
bitumami, farbami lub środkami antyadhezyjnymi. Odchylenie powierzchni podłoŜa od 
płaszczyzny mierzone łatą kontrolną o długości 2m nie powinno przekraczać 5mm. Pola 
dylatacyjne podłoŜa powinny mieć wymiary nie większe niŜ 5x6m. 

5.2.  Układanie okładzin ceramicznych. 
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy.  
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Mocowanie do podłoŜa za pomocą gotowych zapraw klejowych. NaroŜa licowanych ścian 
formować przy uŜyciu profilowanych listew w kolorze fugi lub z płytek o szlifowanych pod kątem 
krawędziach. Spoiny pomiędzy płytkami wypełnić gotową zaprawą do spoinowania (fugi). Styki 
okładziny z płaszczyzną podłogi, elementami stolarki itp. Wypełnić masą trwale plastyczną (np. 
silikon). Powierzchnie płytek po spoinowaniu oczyścić aby nie dopuścić do trwałych zabrudzeń. 
Sposób stosowania zapraw, klejów, fug itp. ściśle wg zaleceń producenta.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Części G „Wymagania ogólne” - pkt 6. 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
Materiały powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz 
wszystkie niezbędne certyfikaty. 

6.2. Kontrola w trakcie robót 
Kontroli podlega stan podłoŜa przed układaniem elementów ceramicznych. 

6.3. Kontrola jakości wykonanych okładzin  
Kontroli podlega ukształtowanie powierzchni, dokładność i staranność wykonania styków i spoin. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót podano w Części G „Warunki ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową robót tynkowych jest - m2. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Części G „Warunki ogólne” pkt 8. 

8.1.  Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do układania płytek 
okładzinowych. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. 

8.2.  Odbiór powierzchni okładzin. 
Powierzchnia okładziny do odbioru powinna być dokładnie wyczyszczona. Dopuszczalne odchylenie 
krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niŜ 2 mm/m, 
odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej. Spoiny i styki powinny być dokładnie i starannie wypełnione, bez ubytków i widocznych 
defektów.  

8.3. Całość prac 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

� Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 
� Dziennik Budowy, 
� dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót, 
� dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
� protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
� świadectwa jakości wydane przez dostawców, 
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Odbiór robót zanikających naleŜy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 
Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - MontaŜowych. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Części G „Wymagania ogólne". 
9.2. Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w Części G „Wymagania 
ogólne" obejmuje równieŜ: 

 prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, ogrodzenie, 
 zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem, 
 składowanie części materiałów, segregowanie, układanie w stosy, 
 załadunek na środki transportu,  
 koszty związane z wywozem gruzu i utylizacją, 
 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
 oczyszczenie podłoŜa 
 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 
 koszty badań, odbiorów, 
 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
 wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami, 
 wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 
 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych 

robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niŜej wymienione przepisy 
i normy. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 
dn.19.03.2003r.) 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom 1. 
Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 
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Normy 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 

Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.  

 
 
 


