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1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  wykonania  i 
odbioru  robót  budowlanych  polegających  na  ułożeniu  tynków  i  gładzi  gipsowych, 
prowadzonych  w  ramach  projektu:„MODERNIZACJA  POMIESZCZEŃ  DAWNEGO 
ODDZIAŁU  PEDIATRYCZNEGO  (ODCINKA  TZW.  BIEGUNEK)  W  CELU 
DOSTOSOWANIA  NA  POTRZEBY  PODODDZIAŁU  ENDOPROTEZ  ZGODNIE 
Z WYMOGAMI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYMI.”

1.2. Zakres stosowania opracowania:
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu:
- wykonanie tynków wewnętrznych w miejscach zamurowań otworów,
- wykonanie gładzi gipsowych w pomieszczeniach,

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Ogólnej. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY.
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Ogólnej .
Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć:
-oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
-certyfikat zgodności ITB / aprobatę techniczną ITB.
Jako regułę należy przyjąć stosowanie materiałów konfekcjonowanych tzn. wytwarzanych 
przez producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na 
obiekcie. Wykonawca obowiązany jest udokumentować źródło zakupu materiałów i 
przedłożyć je z atestem Inżynierowi do akceptacji. Do wbudowania mogą być zastosowane 
tylko materiały zaakceptowane przez Inwestora. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 
sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowania oraz 
właściwego przechowywania materiałów. Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada 
Wykonawca.

Tynkowanie zamurowań w istniejących ścianach

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.



Woda ( PN-EN 1008:2004 ).
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.

Piasek (PN-EN 13139:2003).
Piasek powinien spełniać wymagania, 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, do warstw wierzchnich –
średnioziarnisty
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm.

Cement
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B30000:1990 . Cement nie może być użyty do betonu po okresie 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, Po upływie 
okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

Wapno
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

Wygładzanie powierzchni ścian istniejących

Gładź szpachlowa
Gotowa, sucha mieszanka produkowana na bazie mączki anhydrytowej, wypełniaczy 
wapiennych oraz dodatków modyfikujących nowej generacji poprawiających plastyczność i 
reologię. Daje podłoże pod malowanie lub tapetowanie.

Zużycie
Średnio zużywa się 1 kg masy na 1 m2 i na każdy 1 mm grubości warstwy.
Gęstość w stanie suchym :ok. 1,1 g/cm3
Max. grubość jednej warstwy: 2 mm
Wytrzymałość na zginanie: > 1,0 [N/mm2]
Wytrzymałość na ściskanie: > 2,0 [N/mm2]
Klasa reakcji na ogień: A1
Worki papierowe 3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg.

Emulsja gruntująca
Szybkoschnąca emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, 
gładzie, tynki, wylewki i farby do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Impregnat do 
gruntowania produkowany jako gotowa do użycia wodna dyspersja najwyższej jakości 



żywicy akrylowej. Dzięki dużej zdolności penetracji, wnika silnie w głąb podłoża, powodując 
jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. Reguluje 
proces chłonności podłoża i zapobiega odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych 
na nim warstw, np. gładzi szpachlowych, zapraw klejących do płytek, wylewek itp. 
Zastosowana do gruntowania podłoża przed położeniem tapet ułatwia ich późniejsze 
odrywanie. Charakteryzuje się szybkim procesem wysychania.
Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla się. Po wyschnięciu jest bezbarwna i przepuszcza 
parę wodną. Można jej używać w pomieszczeniach bez okien, jest nie palna. Zastosowana na 
podłożu (po całkowitym wyschnięciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.

Zużycie
Średnio zużywa się 0,05-0,2 kg emulsji na 1 m2. W praktyce zużycie zależne jest od stopnia 
chłonności podłoża.
Dane techniczne
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C
Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach
Gęstość emulsji 1,0 g/cm3

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w Specyfikacji Ogólnej .
Do wykonania robót należy stosować sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość robót. Musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, spełniać normy 
ochrony środowiska i przepisy jego użytkowania.
Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu 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.
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek 
tynkarskich lub mas tynkarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować:
– mieszarki do zapraw,
– agregaty tynkarskie,
– betoniarki wolnospadowe,
– pompy do zapraw,
– przenośne zbiorniki na wodę,
– tynkarskie pistolety natryskowe,
– zacieraczki do tynków.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Ogólnej .
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Dostawa samochodem ciężarowym, na placu budowy wciągarka ręczna, 
wewnątrz budynku- transport ręczny.
Zaprawy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia 
wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Produkt drażniący, 
zawiera cement. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i 
skóry. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast 



cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu 
i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Ze względu na wymianę okien i częściowe zmniejszenie otworów zachodzi konieczność 
wykonania w pomieszczeniach od środka tynków uzupełniających na nowopowstałych 
powierzchniach ścian.

Ogólne zasady wykonywania tynków
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano - 
montażowych w okresie obniżonych temperatur".
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

Tynkowanie zamurowań w istniejących ścianach
Przygotowanie zaprawy :
Zaprawę przygotowuje się np. poprzez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z 
odmierzoną ilością wody (w proporcji 0,13÷0,16 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i 
wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać 
mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem lub w betoniarce, a w przypadku 
tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim.
Zaprawa nadaje się do użycia po kilku minutach od wymieszania i należy ja wykorzystać w 
ciagu 4 godzin. Proporcje dodawanej wody należy skorygować doświadczalnie, kierując się 
pożądaną konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. 
Zastosowanie do przygotowania masy niewłaściwej ilości wody prowadzi do obniżenia 
parametrów wytrzymałościowych tynku.

Przygotowanie podłoży.
Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z 
warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni 
należy odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej.
Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czystą wodą. Jeżeli istnieje 
potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji gruntującej wg instrukcji 
producenta. Zaprawy tynkarskiej nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z 
tworzyw sztucznych. Przed tynkowaniem podłoży gipsowych powierzchnie istniejących ścian 



należy zarysować ostrym dłutem w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 
3mm.
Krawędzie styku płyt wiórowo-cementowych przed tynkowaniem należy wzmocnić pasami z
nierdzewnej siatki metalowej. 
Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

Wykonywanie tynków dwu- i trójwarstwowych.
Tynk cementowy należy wykonywać jako dwuwarstwowy. Tynk trójwarstwowy cementowo-
wapienny powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. W uzyskaniu równych 
powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. Mocuje się je 
mechanicznie bądź poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).
Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie “obrzutki wstępnej”. Po jej związaniu (ale 
jeszcze przed stwardnieniem) należy wykonać “narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach 
narzuca się równomiernie kielnią (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy należy 
zbierać pacą styropianową lub drewnianą i wrzucać z powrotem do naczynia.
Świeży tynk można wyrównywać długą łatą, wykorzystując listwy prowadzące. Moment 
przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie tak, aby nie nastąpiło zbytnie 
przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje się z reguły po nałożeniu dodatkowej, 
cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadającej grubości kruszywa.
Prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z technologią robót tynkarskich, stosując 
narzędzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Jeżeli 
tynk ma stanowić podłoże pod okładziny ceramiczne nie należy go w ogóle zacierać.
Gdy na tynku ma zostać położona gładź gipsowa należy go zatrzeć pacą styropianową. 
W czasie wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń.
Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne :
- w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
- w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

Kryteria oceny jakości i odbioru.
– sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
– sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
– sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN- 72/B-06190.

Wykonywanie gładzi gipsowych
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw 
mogących osłabić przyczepność masy szpachlowej, zwłaszcza z kurzu, brudu, olejów, 
tłuszczów, wosku i resztek powłok malarskich. Źle związane z podłożem fragmenty 
powierzchni należy uprzednio odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy 
szczotki drucianej. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża, należy zastosować 
emulsję. Wszystkie elementy stalowe mogące stykać się z masą szpachlową powinny być 



zabezpieczone antykorozyjnie. Emulsję gruntującą najlepiej nanosić na podłoże w postaci nie 
rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy 
bardzo chłonnych i słabych podłożach, do pierwszego gruntowania można zastosować 
emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, 
gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia.
Użytkowanie powierzchni, czyli wylewanie posadzek lub podkładów, przyklejanie płytek itp., 
należy rozpocząć po wyschnięciu emulsji, czyli po około 2 godzinach od jej nałożenia. 
Przygotowanie masy
Masę szpachlową przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z 
odmierzoną ilością wody (w proporcji 0,30÷0,34 l wody na 1 kg suchego wyrobu) i 
wymieszanie ręczne lub mechaniczne (wiertarka z mieszadłem do gipsu), aż do uzyskania 
jednolitej masy bez grudek. Masa szpachlowa nadaje się do użycia po upływie ok. 5 minut i 
po powtórnym wymieszaniu. Na tym etapie można regulować konsystencję masy poprzez 
dolanie wody lub dosypanie suchego materiału (w przypadku wypełniania większych 
ubytków powinna być gęstsza niż w przypadku wykonywania gładzi). Masa
przygotowana zgodnie z podanymi wymaganiami zachowuje swoje właściwości ok.1,5 
godziny. Gładź należy przygotowywać w czystych pojemnikach (resztki związanego gipsu 
skracają czas wiązania świeżej masy gipsowej).
Wygładzanie
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej 
pacy ze stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie 
wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę 
na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu 
ku górze. W przypadku sufitów gładź nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb 
pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy 
usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania.
Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas 
otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji 
zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i 
przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace 
wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. 
Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować 
preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się 
powierzchnię gładzi zagruntować emulsją gruntującą.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w Specyfikacji Ogólnej.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
6.2 Wymagania szczegółowe
Kontroli podczas robót tynkarskich podlegają ich wszystkie warstwy:
-prawidłowość napraw podłoża,
-prawidłowość wykonania warstw gruntujących,
-prawidłowość wykonania poszczególnych warstw tynku.
Kontrola wykonania powierzchni tynków
Dopuszczalne odchylenia płaszczyzny tynków cementowo-wapiennych należy przyjąć jak dla 
tynków kategorii IV zgodnie z normą PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykłe”.



Wymagania i badania przy odbiorze” wg poniższej tabeli:

Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: wykwity w postaci 
nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli, przenikających z 
podłoża, pleśni itp.. trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności pyłku do podłoża.

7. OBMIAR ROBÓT.
Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej .
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót .



Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Skuwane tynki oblicza 
się w m2 powierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej

8.1. Odbiór podłoża.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi powyżej. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków.
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku :
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót 
zanikających, odbioru technicznego końcowego po zakończeniu całej budowy, oraz odbioru 
po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
Badania przy odbiorze technicznym częściowym tynków polegają na:
zbadaniu stanu technicznego podłoża (jego przygotowania, gruntowania, naprawy) - ścian
przeznaczonych do tynkowania, podłoże musi być mocne, stabilne, nośne, wolne od 
substancji mogących pogorszyć przyczepność. Wyniki odbioru podłoża powinny być wpisane 
do dziennika budowy i potwierdzone podpisem Inspektora Nadzoru/Inżyniera i Kierownika 
Budowy. zbadaniu zgodności wykonania tynków z wymaganiami i tolerancjami określonymi 
w karcie technicznej wyrobu, normami, projektem budowlanym i niniejszą specyfikacją. 
Sprawdzenie materiałów użytych do wykonania tynków należy dokonywać przez kontrolę 
przedłożonych dokumentów w celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z 
wymaganiami odpowiednich norm. Badanie przyczepności do podłoża przeprowadza się 
przez opukanie jej lekkim młotkiem. Badanie grubości warstw polega na wycięciu pięciu 
otworów o średnicy 30mm w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte ale nie naruszone. 
Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1mm. Powierzchnia tynków powinna być równa, 
powierzchnia warstwy malarskiej powinna być jednorodna, bez widocznych smug i plam. 
Pęknięcia na tynku oraz ślady wynikające z techniki wykonania tynku są niedopuszczalne. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku przyjąć jak dla tynków kategorii IV wg PN-
70/B10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe.

Wymagania i badania przy odbiorze.



Wszystkie wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który wraz z 
certyfikatami, deklaracjami zgodności, aprobatami technicznymi jest przedłożony podczas 
spisywania protokółu odbioru technicznego-częściowego.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:
-zbadaniu zgodności Dokumentacji Technicznej ze stanem faktycznym.
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z:
-protokołami częściowymi,
-projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy należy przekazać Inwestorowi. 
Konieczne jest dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w Specyfikacji Ogólnej
Rozliczenie robót tynkarskich będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkarskich 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie ceny za określony 
zakres robót.
Cena na roboty tynkarskie uwzględnia: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie 
materiałów, narzędzi i sprzętu, ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań 
przestawnych na spodzie, skucie istniejących tynków, przygotowanie, zagruntowanie 
podłoża, ułożenie tynków, usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w 
czasie wykonywania robót, wykonanie wszystkich dodatkowych prac opisanych w projekcie i 
specyfikacji.
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji 
technicznej oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z 
kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Opracowania podane w Specyfikacji Ogólnej.
Normy
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego użytku.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty 
wykończeniowe, zeszyt
1 „Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok


