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1. WSTĘP. 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek w ramach zadania:  
 

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 podłóg i posadzek w obiekcie. 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
specyfikacją ST-00.00. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                
z dokumentacja projektowa, 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, a w szczególności: 

− nie zawierać domieszek organicznych, 
− składać się z różnych frakcji  

2.3 Cement.  
Cement w/g normy PN-EN 191-1:2002 
2.4 Wyroby ceramiczne 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

− barwa: wg wzorca producenta 
− nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
− wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
− ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
− kwasoodporność nie mniej niż 98% 
− Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

o długość i szerokość: ±1,5 mm 
o grubość: ± 0,5 mm 
o krzywizna: 1,0 mm 

2.5 Zaprawy klejowe 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo klej. 
 
 
3 SPRZĘT. 
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4 TRANSPORT. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata 
stateczności. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoża mlekiem cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.  
Wymagania podstawowe: 

− podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową 
projektem, która określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw 
szczelin dylatacyjnych, 

− wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza niż: 

o na sciskanie - 12 MPa,  
o na zginanie - 3 Mpa, 

− 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 cementowa należy przygotowywać mechanicznie, 
− Zaprawa powinna mieć konsystencje gęstą - 5-7 cm 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 cementowa należy układać niezwłocznie po przygotowaniu miedzy listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem, 

− podkład powinien mieć powierzchnie równą, stanowiącą jedną płaszczyznę, 
− powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, 

nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 5 mm, 
− odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 
− w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 

przez pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą, 

− po wykonaniu podkładów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową izolacje 
przeciwwilgociowe i cieplne. 

5.2 Posadzki cementowe. 
Wymagania podstawowe: 

− na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub 
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej, 
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− posadzki należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, która określa rodzaj 
konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie 
szczelin dylatacyjnych, 

− podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie 
niższa - przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie - 16 MPa, przy pozostałych 
posadzkach -10 MPa. 

− w posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne – oddzielające posadzkę 
wraz z cała konstrukcja podłogi od pionowych elementów budynku: 

o dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie roniących się wymiarach, 
o przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia 

pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z 
zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu 
odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych, 

− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masa asfaltowa. 
5.3 . Ogólne zasady wykonywania posadzek ceramicznych. 
Posadzki 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. 
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. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1 Postanowienia ogólne. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wykonywania poszczególnych robót zgonie z wytycznymi 
podanymi w punkcie 5 specyfikacji. 
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania                      
i odbioru robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady 
z 1990 roku. 
 
6.2. 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. 
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8 ODBIÓR ROBÓT. 
8.1 Odbiór powinien obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (badanie należy wykonać przez ocenę wzrokowa), 
− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki (badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokowa), 
− sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, 
− badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru 

odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki; 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokowa. 

 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Ogólne warunki płatności podane są w ST 00.00. 

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 za wykonanie 1m2 podłogi lub posadzki. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Aprobaty techniczne dla przyjętych systemów. 
 
 
 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 


