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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót posadzkarskich wg zakresu określonego Projektem Budowlano - Wykonawczym p.n.:

„MODERNIZACJA  POMIESZCZEŃ  DAWNEGO  ODDZIAŁU  PEDIATRYCZNEGO  

(ODCINKA  TZW.  BIEGUNEK)  W  CELU  DOSTOSOWANIA  NA  POTRZEBY  

PODODDZIAŁU  ENDOPROTEZ  ZGODNIE  Z  WYMOGAMI  SANITARNO-

EPIDEMIOLOGICZNYMI.”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające 

i mające na celu wykonanie robót płytkarskich. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami,  wytycznymi 

i określeniami zawartymi w ST-0 – Wymagania ogólne.

1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące

Do wykonania robót ziemnych niezbędne są następujące roboty towarzyszące:

- roboty pomiarowe

- pobieranie próbek

- wykonywanie badań laboratoryjnych



Ponadto Wykonawca zobowiązany jest  do wykonania  wszystkich robót nie wymienionych,  a 

które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną 

i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST– Wymagania ogólne.

2.1. Woda 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,

a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

2.3. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:

marki „25” - do betonu klasy C8/10-C16/20

marki „35” - do betonu klasy wyższej niż C16/20

b) Wymagania dotyczące składu cementu

Wg  ustaleń  normy  PN-B-30000:1990  oraz  ponadto  zgodnie  z  zarządzeniem  Ministra

Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:



- Zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) 50-60%

- Zawartość glinianu trójwapniowego alitu (C3A) <7%

- Zawartość alkaliów do 0,6%

- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK 

co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony 

trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

- oznaczenie

- nazwa wytwórni i miejscowości

- masa worka z cementem

- data wysyłki

- termin trwałości cementu

Dla  cementu  luzem  należy  stosować  cementowagony  i  cementosomochody  wyposażone  we 

wsypy  umożliwiające  grawitacyjne  napełnianie  zbiorników  i  urządzenie  do  wyładowania 

cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.

d) Świadectwo jakości cementu

Każda  partia  wysyłanego  cementu  powinna  być  zaopatrzona  w  sygnaturę  odbiorczą

kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.

 Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy



PN-EN  196-1:1996,  PN-EN  196-3:1996  i  PN-EN  196-6:1997,  a  wyniki  ocenione  

wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres  badań  cementu  pochodzącego  z  dostawy  dla  której  jest  atest  z  wynikami  badań 

cementowni można wykonać tylko badania podstawowe.

 Ponadto  przed  użyciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  betonowej  zaleca  się

przeprowadzenie kontroli obejmującej:

- oznaczenie  czasu  wiązania  wg  PN-EN  196-1:1996,  PN-EN  196-3:1996  i  PN-EN  196-

6:1997

- oznaczenie zmiany objętości  wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i  PN-EN 196-

6:1997

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach

i nie rozpadających się w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może

być użyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres składowania

 Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym  terenie  zabezpieczone  

z  boków  przed  opadami)  lub  magazyny  zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  

o szczelnym dachu i ścianach)

- dla cementu luzem:

magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe  przystosowane  

do  pneumatycznego  załadowania  i  wyładowania  cementu  luzem,  zaopatrzone  

w  urządzenia  do  przeprowadzenia  kontroli  objętości  cementu  znajdującego  się  

w  zbiorniku  lub  otwory  do  przeprowadzenia  pomiarów  poziomu  cementu,  włazy  

do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).

 Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.



 Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 

przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.

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.

2.4. Posadzki z żywicy epoksydowej

Zastosować epoksydową, dwuwarstwową posadzkę z kolorowymi piaskami.

Posadzki epoksydowe są posadzkami z zestawów materiałów na bazie żywic epoksydowych, 

służących do wykonywania wielowarstwowych, bezspoinowych posadzek.

Epoksydowa  posadzka  przemysłowa  wykonywana  jest  przede  wszystkim  na  podłożu 

betonowym.

2.4.1. Penetracja epoksydowa, mechanicznie i chemicznie odporny uszczelniający grunt 

epoksydowy

Zastosować  nisko-lepki  ciągliwy  dwuskładnikowy  system  na  bazie  nisko-molekularnej 

epoksydowej  żywicy  z  rozpuszczalnikami  nie  reaktywnymi,  przeznaczony  do  wykonywania 

powłoki penetracyjnej betonu.

Dane techniczne:

- lepkość (przy 23oC) – 2000 mPa.s.

- zabarwienie – przeźroczyste

- zużycie – 0,3 – 0,4 kg/m2

- utwardzenie przy temp 10oC

- do chodzenia – po 30 godzinach



- lekkie obciążenie mechaniczne – po 6 dniach

- utwardzenie zupełne – po 8 dniach

- utwardzenie przy temp 23oC

- do chodzenia – po 24 godzinach

- lekkie obciążenie mechaniczne – po 5 dniach

- utwardzenie zupełne – po 7 dniach

2.4.2. Samoniwelacyjna masa nalewowa.

Zastosować bezrozpuszczalnikowy pigmentowy średnio-lepki dwuskładnikowy system na bazie 

niskocząsteczkowej  epoksydowej  żywicy  z  reaktywnymi  rozcieńczalnikami,  specjalnymi 

dodatkami i wypełniaczami, przeznaczony do samoniwelacyjnych warstw końcowych, z równą, 

gładką, lśniącą, odporną i dobrze oczyszczalną powierzchnią.

Dane techniczne:

- lepkość (przy 23oC) – 1800 mPa.s.

- zawartość substancji nielotnych – min. 95%

- zabarwienie – szare, zielone, beżowe

- granica wytrzymałości na ściskanie w stanie utwardzonym – min. 70MPa

- granica wytrzymałości na rozciąganie w stanie utwardzonym – min. 30MPa

- granica wytrzymałości na rozciąganie w zgięciu w stanie utwardzonym – min. 60MPa

- rozciągliwość w stanie utwardzonym – min 3%

- odporność na ścieranie w stanie utwardzonym – min. 5cm3/50cm2

- twardość kompozycji po 24h/23oC w stanie utwardzonym – min. 100MPa

- zużycie – od 1,5kg/m2

- utwardzenie przy temp 10oC

- do chodzenia – po 2 dniach

- lekkie obciążenie mechaniczne – po 7 dniach



- całkowite utwardzenie – po 14 dniach

- utwardzenie przy temp 20oC

- do chodzenia – po 24 godzinach

- lekkie obciążenie mechaniczne – po 2 dniach

- całkowite utwardzenie – po 7 dniach

2.4.3. Przezroczysty lakier matowy

Zastosować  dwuskładnikowy  przeźroczysty  lakier  matowy  z  podwyższoną  odpornością  na 

promieniowanie UV, wytwarzający elastyczną powłokę, która jest wysoko odporna na zużycie 

mechaniczne oraz na niekorzystny wpływ chemikaliów. Lakier powierzchniowy przeznaczony 

jest do dekoracyjnych podłóg lanych z rozproszonymi kolorowymi kawałkami („chipsami”), jak 

również jako lakier powierzchniowy  do plast-betonowych podłóg z kolorowym piaskiem.

Dane techniczne: 

- gęstość – 1,2g/ml

- lepkość (23oC) – 400 mPa.s.

- zawartość cząstek stałych – pozostałość sucha – 70%

- zabarwienie – przeźroczyste

- odporność na ścieranie (wg ASTM D4060, Taber Abraser CS10/100U/10N) – ok. 13 mg

- palność – wysoko łatwopalny – C1 (wg CSN 70 0804)

- zużycie: 

- powłoka podłogi lanej – 0,15-0,20 kg/m2

- powłoka podłogi żwirowej – ok. 0,25kg/m2

- utwardzenie przy temp. 10oC:

- do chodzenia – po 12 godzinach

- lekkie obciążenie mechaniczne – po 24 godzinach

- całkowite utwardzenie – po 5 dniach



- utwardzenie przy temp. 20oC:

- do chodzenia – po 8 godzinach

- lekkie obciążenie mechaniczne – po 12 godzinach

- całkowite utwardzenie – po 3 dniach

2.5. Klej do płytek gresowych

Zastosować zaprawę do fugowania w formie suchej mieszanki spoiwa cementowego, specjalnie 

wyselekcjonowanych kruszyw, wypełniaczy, barwników oraz dodatków modyfikujących.

Dane techniczne:

- proporcje mieszanki – 0,2-0,23l wody na 1kg zaprawy

- czas gotowości zaprawy do pracy – ok.4 godzin

- czas otwarty pracy – ok. 30min.

- temperatura przygotowania zaprawy – od +5 oC od +25 oC

- temperatura podłoża i otoczenia – od +5 oC od +25 oC

- odporność na temperatury – od -20 oC od +60 oC

- użytkowanie posadzki – po 24godz.

- min. szerokość zaprawy – 2mm

- max. szerokość zaprawy – 5mm

- zawartość rozpuszczonego chromu w gotowej masie wyrobu - ≤ 0,0002%

2.6. Płytki gres 

Charakterystyka techniczna gresu  gr. 9mm (parametry zgodne z normą (PN-ISO13006:2001):

- wymiary:

- długość i szerokość: ±0,4%

- grubość: ±10%

- krzywizna boków: ±0,2%



- prostokątność: ±0,4%

- płaskość powierzchni

- krzywizna w środku: +0,4%, -0,2%   

- krzywizna boków: +0,4%, -0,2%

- wypaczenie: ±0,4%

- nasiąkliwość: 10-20%

- jakość powierzchni: min. 95% sztuk bez widocznych wad

- wytrzymałość na zginanie: min. 15MPa

- siła łamiąca: min. 600N

- odporność na szok termiczny: odporne

- odporność na pęknięcia włoskowate: odporne

- współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (20-100oC): max. 8x10-6K-1

- odporność na plamienie: min. kl. 3

- uwalnianie kadmu i ołowiu: Pb<0,8mg/dm3, Cd<0,07mg/dm3

3. SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST– Wymagania ogólne.

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do danych robót.

4.  TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST– Wymagania ogólne.

4.1. Klej do płytek gres

Zaprawę  należy  przewozić  i  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  workach,  w  suchych 

warunkach  (najlepiej  na  tapetach).  Chronić  przed  wilgocią.  Okres  przydatności  do  użycia 

zaprawy wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

4.2. Płytki gres



Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza się 

nazwę i  adres Producenta,  nazwę wyrobu,  liczbę sztuk w opakowaniu,  znak kontroli  jakości, 

znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 

wyściółkowym  grubości  ok.  5cm.  Opakowania  układać  ściśle  obok  siebie.  Na  środkach 

transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

Płytki  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w  oryginalnych  opakowaniach.  Wysokość 

składowania do 1,8m.

4.3. Zaprawa do fugowania

Zaprawę  należy  przewozić  i  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  workach,  w  suchych 

warunkach  (najlepiej  na  tapetach).  Chronić  przed  wilgocią.  Okres  przydatności  do  użycia 

zaprawy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

4.4. Preparat do gruntowania i penetracji

Magazynować  przez  okres  nie  dłuższy  niż  12  miesięcy  od  daty  produkcji.  Transportować 

i magazynować  w zamkniętym  oryginalnym  opakowaniu  w suchym  i  chłodnym  miejscu.  Nie 

zużyte oryginalne opakowanie trzeba koniecznie hermetycznie zamknąć i jak najszybciej zużyć. 

Chronić przedmorzem.

4.5. Samoniwelacyjna masa nalewowa

Magazynować przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty produkcji. Transportować i 

magazynować w zamkniętym oryginalnym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu 

(temperatura transportu i magazynowania 5-30oC)

4.6. Przezroczysty lakier matowy

Magazynować przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty produkcji. Transportować i 

magazynować w zamkniętym oryginalnym opakowaniu w chłodnych i suchych warunkach. Nie 

zużyte oryginalne opakowanie trzeba koniecznie wodoszczelnie zamknąć; zużyć jak najszybciej. 

Chronić przed mrozem.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano ST– Wymagania ogólne.

5.1. Wykonywanie warstwy wyrównawczej



Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem

i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, 

z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 

dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

 Podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  projektem,  który  określa 

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

 Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być

mniejsza niż: na ściskanie - 12MPa, na zginanie - 3MPa.

 Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne 

od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

 Podkład  cementowy  powinien  być  oddzielony  od  pionowych  stałych  elementów 

budynku paskiem papy.

 W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.

 Temperatura  powietrza  przy  wykonywaniu  podkładów  cementowych  oraz  w  ciągu 

co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.

 Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.

 Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7cm zanurzenia stożka pomiarowego.

 Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.

 Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami

kierunkowymi o wysokości  równej  grubości  podkładu z zastosowaniem ręcznego lub

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

 Podkład  powinien  mieć  powierzchnię  równą,  stanowiącą  płaszczyznę  lub  pochyloną,

zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna  wykazywać  większych  prześwitów  większych  niż  5mm.  Odchylenie  powierzchni 

podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na 

całej długości lub szerokości pomieszczenia.



 W  ciągu  pierwszych  7  dni  podkład  powinien być  utrzymywany  w stanie  wilgotnym, 

np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 

powierzchni wodą.

5.2. Klejenie płytek 

Podłoże powinno być suche jest ono 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. Nierówności podłoża, które  

uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy klejowej (2-5mm), należy 

skorygować używając materiałów zalecanych do tego typu prac,. Nadmierną chłonność podłoża 

należy  zredukować,  stosując  środki  gruntujące.  W  przypadku  konieczności  klejenia  płytek 

na słabych podłożach, o nośności trudnej do określenia (np. pylących, trudnych do oczyszczenia) 

zaleca  się  wykonać  próbę  przyczepności,  polegającą  na  przyklejeniu  płytki  i  sprawdzeniu 

połączenia po 48 godzinach.

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością 

wody  (w  proporcjach  podanych  w  punkcie  2)  i  wymieszanie,  aż  do  uzyskania  jednolitej  

konsystencji.  Czynność  tą  najlepiej  jest  wykonać  mechanicznie,  za  pomocą  wiertarki  z 

mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. 

Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin. 

Zaprawę klejową należy nanieść na przygotowane podłoże gładką pacą stalową,  a następnie 

równomiernie  rozprowadzić  i  wyprofilować  (możliwie  w  jednym  kierunku),  używając  pacy 

ząbkowanej. Nie wolno jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ 

po rozprowadzeniu zachowuje swoje  właściwości  klejące przez ok.  10-30 min.  (w zależności  

od parametrów  podłoża  i  otoczenia).  Aby  sprawdzić  czy  możliwe  jest  jeszcze  przyklejenie 

płytek,  zaleca  się  przeprowadzi  test  polegający  na  przyciśnięciu  palców  ręki  do  nałożonej 

wcześniej  zaprawy.  Jeżeli  klej  pozostanie  na palcach,  wówczas można przyklejać  płytki.  Gdy 

palce są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy 

należy  przyłożyć  płytkę  i  dokładnie  docisnąć  ją  do  podłoża.  Ilość  zaprawy  nanoszonej  na 

podłoże powinna być tak dobrana, aby po dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z klejem była 

równomierna.  Czas  korygowania  położenia  płytki  wynosi  około  10  min.  od  momentu 

dociśnięcia. Jeżeli zaplanowano fugowanie okładziny, to w trakcie wykonywania prac należy ze 

spoin na bieżąco usuwać nadmiar zaprawy klejącej,  pojawiającej  się  przy dociśnięciu płytek. 

Użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny można rozpocząć po stwardnieniu zaprawy., nie 

wcześniej  niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek.  Wytrzymałość użytkową osiąga się po 

upływie 3 dni. Nie należy moczyć płytek przed klejeniem. 



5.3. Fugowanie

Przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyścić z kurzu oraz wszelkiego 

rodzaju zanieczyszczeń. Spoina między płytkami powinna być jednakowej głębokości,  dlatego 

w trakcie  układania  płytek  należy  na  bieżąco  usuwać  ze  spoina  nadmiar  zaprawy  klejącej.  

Spoinowanie  okładziny  można  rozpoczynać  po  stwardnieniu  zaprawy  klejącej  użytej 

do przyklejania,  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach.  Bezpośrednio  przed  przystąpieniem 

do fugowania  powierzchnię  płytek  należy  oczyścić  wilgotną  gąbką  oraz  lekko  zwilżyć  same 

spoiny  (zwłaszcza  gdy  spoinowanie  prowadzone  jest  po  całkowitym  wyschnięciu  zaprawy 

klejącej).  Nadmiernie  chłonne  płytki  mogą  ulegać  przebarwieniom.  W związku  z  tym,  przed 

właściwym  spoinowaniem  okładziny  zaleca  się  wykonanie  próby  fugowania  na  niewielkim 

odcinku spoiny.

Zaprawę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością 

wody (w proporcjach 0,30-0,33l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania 

jednolitej konsystencji. Czynność tą można wykonać ręcznie lub mechanicznie. Zaprawa nadaje 

się do pracy po upływie ok. 5 minut i po wtórnym wymieszaniu. Tak przygotowaną zaprawę 

należy wykorzystać w ciągu ok. 2godzin.

Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. 

Po wstępnym związaniu zaprawy można przystąpić do czyszczenia powierzchni. Wykonuje się 

je używając  wilgotnych,  twardych  gąbek  o  większych  porach  lub  pacy  z  gąbką.  Zbytnie  

nasączenie powierzchni spoiny wodą może powodować wypłukiwanie pigmentów i wymywanie 

świeżej  fugi.  W  końcowym  etapie  prac  pielęgnacyjnych  zaleca  się  stosowanie  odpowiednich 

ściereczek lub drobnoporowatych,  sztywnych gąbek.  Nie wolno czyścić  płytek :na sucho”,  ze 

względu  na niebezpieczeństwo  zmiany  koloru  pod  wpływem  wcierania  suchej  zaprawy  w 

wilgotną  fugę.  Aby  zachować  optymalne  warunki  wiązania  zaprawy  należy  przez  kilka 

pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie 

powierzchni  czystą wodą.  Rzeczywisty kolor fugi ustala się  po jej  wyschnięciu,  po około 2-3 

dniach.

Ze względu na możliwość wystąpienia niewielkich różnic w kolorze zaleca się w danym miejscu 

stosować  zaprawę  o  tej  samej  dacie  i  numerze  zsypu.  Fugę  należy  chronić  przed  zbyt  

intensywnym wysychaniem. Różnice w głębokości spoin, różne rodzaje ceramiki, a także zbyt  

wczesne  zmywanie  okładziny  mogą  powodować  powstanie  na  powierzchni  fugi  efektu 

nierównomiernego odcienia koloru. 

5.4. Gruntowanie i penetracja pod posadzki żywiczne



5.4.1. Przygotowanie podkładu (podłoża)

Podkład  musi  być  suchy,  czysty,  bez  kurzu  i  uwolnionych  cząstek,  bez  zanieczyszczenia 

produktami  ropnymi  aq  jego  nośność  musi  odpowiadać  jego  przyszłemu  obciążeniu.  Mleko 

cementowe  na powierzchni  musi  być  usunięte  (opryskaniem,  szlifowaniem lub frezowaniem 

i odkurzaniem).

5.4.2. Aplikacja

Mieszanie – stosunek mieszania jest dla składników A i B w częściach wagowych równy 100:41.  

Składnik A należy dobrze przemieszać mieszarką elektryczną. Następnie należy dodać składnik 

B i przez okres 2 lub 3 minuty intensywnie mieszać. W wypadku zastosowania jako penetracja 

szpachlowa należy dodać TIXO 900 lub piasek krzemowy f20 dla lepszej przyczepności (adhezji) 

dalszej warstwy.

Nakładanie – wałkiem malarskim lub pędzlem.

Minimalna  dopuszczalna  temperatura  podkładu  (podłoża)  umożliwiająca  aplikację  to  10oC. 

Koniecznie  trzeba  obserwować  temperaturę  „punktu  rosy”,  by  podczas  penetracji  nie 

dochodziło do niepożądanej kondensacji wody na podłożu.

5.5. Wykonywanie samoniwelacyjnej masy nalewowej

5.5.1. Przygotowanie podkładu (podłoża):

Podkład (podłoże) musi być suchy, czysty, bez kurzu i przyklejonych nieczystości i bez 

zanieczyszczenia ropnymi (naftowymi) produktami.

5.5.2. Aplikacja 

Mieszanie – stosunek mieszania dla składników A:B w częściach wagowych to 10:17,3. Składnik 

A należy dobrze przemieszać mieszadłem. Następnie należy dodać składnik B i przez okres 2 do 

3 minut intensywnie mieszać. Po przemieszaniu natychmiast aplikować.

Nakładanie – szpachlą gładką lub zębatą

Minimalna dopuszczalna temperatura podkładu (podłoża) umożliwiająca aplikację wynosi 10oC. 

Koniecznie trzeba obserwować temperaturę „punktu rosy”, by przy aplikacji powłoki nie doszło 

do niepożądanych kondensacji wody na podłoże.



5.6. Wykonywanie samoniwelacyjnej masy nalewowej

5.6.1. Przygotowanie podkładu (podłoża):

Jeżeli pomiędzy wykonaniem gruntowania, szpachlowym lub warstwowym systemem i 

wykonaniem powłoki lakierowej nastąpiła zwłoka większa niż 48h, koniecznie trzeba 

wyszlifować powierzchnię do matowej lub dokładnie oczyścić rozcieńczalnikiem. Powierzchnia 

przed aplikacją powłoki musi być dalej pozbawiona jakichkolwiek zanieczyszczeń.

5.6.2. Aplikacja

Mieszanie – stosunek mieszania dla składników A i B w częściach wagowych to 10:4,8. Składnik 

A należy dobrze przemieszać mieszadłem elektrycznym. Następnie należy dodać składnik B i 

przez czas 2 do 3 minut intensywnie mieszać. Po przemieszaniu natychmiast aplikować.

Nakładanie – wałkiem lakierniczym lub pędzlem.

Minimalna dopuszczalna temperatura podkładu (podłoża) umożliwiająca aplikację wynosi 10oC. 

Koniecznie trzeba obserwować temperaturę „punktu rosy”, by przy aplikacji powłoki nie doszło 

do niepożądanych kondensacji wody na podłodze.

6. KONTROLA JAKOŚCI.

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST– Wymagania ogólne.

Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem.

Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają 

wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  materiałów  przeterminowanych 

(po okresie gwarancyjnym).

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych).

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, okładziny.

7. OBMIAR ROBÓT.

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano ST– Wymagania ogólne.



Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano ST– Wymagania ogólne.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli  wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki  

pozytywne.

8.2. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 

się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.3. Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

- sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  płytek;  badanie  należy 

wykonać

8.4. Podstawa płatności 

Płaci  się  za  ilość  m2 powierzchni  ułożonej  posadzki  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH

 Ogólne zasady rozliczania robót towarzyszących podano w ST– Wymagania ogólne.

Roboty  towarzyszące  i  tymczasowe  wyszczególnione  w  punkcie  1.5.  niniejszej  Specyfikacji 

Technicznej,  za  wyjątkiem  robót  towarzyszących  lub  tymczasowych  ujętych  w  odrębnych 

pozycjach  przedmiaru  będą  uwzględnione  w  cenach  jednostkowych  za  wykonanie  robót 

budowlanych podstawowy jak zapisano wyżej.



10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

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-EN 12004:2008 Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacje i oznaczenia

PN-EN 14041:2006 Elastyczne,  włókiennicze  i  laminowane  pokrycia  podłogowe  – 

Właściwości zasadnicze

PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie

PN-EN 13813:2003 Podkłady  podłogowe  oraz  materiały  do  ich  wykonania   -  Materiały  – 

Właściwości i wymagania.

Dokumentacja  projektowa  i  dokumenty  formalno-prawne  wymienione  w  punkcie  10  ST-00 

-Wymagania ogólne


