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1. WSTĘP. 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych w ramach zadania p.n.: 

 
Remont toalet na kondygnacji pierwszego i drugiego piętra  

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzegomiu  
 

1.2 Zakres stosowania SST. 
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 SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin wewnętrznych obiektu, w tym: 

− tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, 
− suche tynki i okładziny stropów z płyt gk, 
− gładzie gipsowe, 
− okładziny ścienne wewnętrzne, 
− okładziny akustyczne ścian i stropów, 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                  
i specyfikacją techniczną ST – 00.00. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                             
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Woda 
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. 
2.2. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej. 
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. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolita 
i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
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2.4. Płytki ceramiczne  
Wymagania: 

− Barwa - wg wzorca producenta do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru. 
− Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
− Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
− Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

2.5. Gładź gipsowa 
Produkt powinien być zgodny z: PN B-30042:1997 
2.5. Suche tynki  
Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
Profile stalowe i łączniki wg instrukcji producenta 
 

3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty murowe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania                        
i twardnienia, tj. w ciągu pierwszego tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoŜy 
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 sucha 
powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. 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 o stosunku 1:1:2. 
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
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Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwa wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
Na oczyszczona i zwilżoną powierzchnie ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej 
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki           
5 lub 3. 
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. 
5.5. Wykonywanie gładzi gipsowych 
Podłoże musi być stabilne, nośne, równomiernie chłonne, odpylone, wolne od wykwitów                     
i zanieczyszczeń, nie zamarznięte. 
W wypadku silnie chłonących podłoży takich jak tynki tradycyjne, zaleca się gruntowanie 
powierzchni środkiem na bazie zmodyfikowanych żywic syntetycznych. Zabieg ten należy 
wykonać na 24 godz. przed przystąpieniem do wygładzania powierzchni. 
Po przygotowaniu podłoża można przystąpić do nakładania gładzi gipsowej. Gładź naciąga się 
równomiernie na całą powierzchnię warstwą 2 - 3 mm, przy użyciu stalowej pacy, silnie 
dociskając materiał do podłoża.  
Kolejną czynnością jest zebranie nadmiaru naniesionego materiału i pozostawienie na 
powierzchni niezbędnego minimum pozwalającego na przykrycie kruszywa z podłoża. 
Wyrównana w ten sposób powierzchnia powinna być gładka, pozbawiona śladów pociągnięć 
pacą i większych nierówności.  
Kolejnym etapem jest nałożenie drugiej warstwy wykonanej z nowego zarobu.  
Jeżeli docelowo powierzchnia ma być malowana, co oznacza, że jakość podłoża powinna być 
bardzo wysoka, to przed końcem twardnienia zaprawy (jest to ok. 20 min od momentu nałożenia 
drugiej warstwy) powierzchnię należy zrosić wodą w postaci mgły, a następnie wygładzić 
używając stalowych pac blichówek - "piór". Ostatni etap wygładzania może być wykonany także 
poprzez ścieranie papierem ściernym o gęstości 100 lub 120 po całkowitym stwardnieniu gładzi. 
5.6. Suche tynki. 
Montaż rozpoczynamy od wyznaczenia poziomu sufitu na ścianach okalających. Dokładne 
wyznaczenie powierzchni sufitu podwieszanego rzutuje na jego późniejszy wygląd. Do 
wyznaczenia linii przenikania płaszczyzny sufitu na ścianach okalających najlepiej użyć 
niwelatora laserowego lub poziomicy wodnej tzw. Po wyznaczeniu w rogach pomieszczenia 
punktów o tej samej wysokości, rysuje się linie łączące za pomocą sznura z barwnikiem 
proszkowym. Pod linią mocuje się do ścian profil przyścienny UD 30 za pomocą kołków 
szybkiego montażu. Następnie wyznacza się na suficie linie przebiegu profili i oznacza się na 
nich punkty mocowania. Mocowanie wieszaków należy przeprowadzać zawsze za pomocą dybli 
metalowych. Profile główne układa się końcami na profilach przyściennych z przeciwległych 
ścian i wpina się je w zamocowane wieszaki. Do profili głównych mocuje się od spodu 
poprzecznie przy pomocy łączników krzyżowych profile nośne wsuwając ich końce w profile 
przyścienne. Aby zmniejszyć zużycie profili CD 60 można je sztukować za pomocą łączników 
wzdłużnych. Nie wolno sztukować profili w jednej linii, lecz zawsze naprzemiennie. Jeden profil 
nie powinien składać się z więcej niż dwóch odcinków. Do zmontowanej konstrukcji nośnej 
przykręca się płyty gipsowo-kartonowe poprzecznie do kierunku przebiegu profili nośnych. 



ST – 01.00.00 Tynki i okładziny wewnętrzne 6 
 

KONSTRUKCJON pracownia projektowa 
Jacek Stasiak ul. M.C. Skłodowskiej 18B/2; 58-160 Świebodzice 

Połączenia płyt z długości muszą znaleźć się zawsze na profilu i być przesunięte w sąsiednich 
pasach co najmniej o 50 cm. Stosowanie płyt o grubości mniejszej niż 12,5 mm nie jest zalecane. 
Wieszaki, na których wiesza się profile główne można podzielić na obrotowe i kotwowe oraz ze 
względu na sposób zawieszenia na prętowe i noniuszowe. W większości systemów dopuszczalna 
jest dowolność wyboru wieszaka. W sufitach o dużej odporności ogniowej zalecane jest 
stosowanie wieszaków noniuszowo - obrotowych, gwarantujących największą nośność i trwałość 
w pożarze. Kierunek płytowania w pomieszczeniu powinien być taki, by długie spoiny były 
równoległe do głównego kierunku padania światła. Rozstaw wkrętów wynosi 15 cm w warstwie 
zewnętrznej i 40 cm we wcześniejszych warstwach, przy płytowaniu podwójnym lub potrójnym.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

− sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

o wymiarów i kształtu płytek 
o liczby szczerb i pęknięć, 
o odporności na uderzenia. 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy). 
6.2. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
6.3. Wykonanie robót. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wykonywania poszczególnych robót zgonie z wytycznymi 
podanymi w punkcie 5 specyfikacji. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Całość robót wg dokumentacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków i gładzi. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być  zgodne z dokumentacją techniczną. 



ST – 01.00.00 Tynki i okładziny wewnętrzne 7 
 

KONSTRUKCJON pracownia projektowa 
Jacek Stasiak ul. M.C. Skłodowskiej 18B/2; 58-160 Świebodzice 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III i gładzi od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

− pionowego - nie większe niż 2mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniu, 

− poziomego - nie większe niż 3mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są 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 tynku do podłoża. 
8.3. Odbiór okładzin ceramicznych 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 
być większe niż 1 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 
mm na długości łaty dwumetrowej. 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp., 

− trwałe ślady braku powłoki malarskiej, 
 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania okładzin lub posadzek obejmuje: 
− dokonanie niezbędnych rozbiórek, 
− wywóz i utylizacja gruzu wraz z opłatami wysypiskowymi, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− przygotowanie podłoża, 
− wykonanie podkładów betonowych, 
− wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
− wykonanie warstw wyrównawczych 
− oczyszczenie podłoża, 
− rozłożenie materiałów wykładzinowych, 
− oczyszczenie miejsca pracy. 
Cena wykonania posadzek z płytek ceramicznych obejmuje: 
− dokonanie niezbędnych rozbiórek, 
− wywóz i utylizacja gruzu wraz z opłatami wysypiskowymi, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− przygotowanie podłoża, 
− wykonanie podkładów betonowych, 
− wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
− wykonanie izolacji cieplnej, 
− wykonanie warstw wyrównawczych 
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− oczyszczenie podłoża, 
− wymierzenie i ustawienie punktów wysokościowych, 
− sortowanie płytek, 
− przygotowanie masy klejącej, 
− przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie klejowej, 
− wypełnienie spoin zaprawą, 
− oczyszczenie posadzek, 
− przycięcie tynku, 
− zagruntowanie podłoża, 
− przycięcie, dopasowanie i ułożenie cokolika, 
− oczyszczenie miejsca pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 


