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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ST-00.00 –Wymagania ogólne 
 
1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem prac remontowych  balkonów  w 
budynku Towarzystwa Budownictwa Społecznego  Józefów ul 3 Maja 98  .Specyfikacja stanowi 
dokument przetargowy przy zlecaniu robót budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych oraz przy ich rozliczaniu. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich robót z związanych remontami 
wykazanymi w kosztorysie i przedmiarze robót oraz innych koniecznych do wykonania uzgodnionych z 
Inwestorem. 
1.1 Planowany zakres robót budowlanych : 
-wykonanie prac remontowych balkonów, 
-malowanie balustrad balkonowych 
-malowanie ścian  w obrębie balkonu  , sufitów  płyt balkonowych  
Oraz wszelkie inne prace towarzyszące niezbędne do poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia.  
1.2 Obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
-wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, właściwymi przepisami i normami  ,przedmiarami, 
niniejszą specyfikacją i umową, projektem wykonawczym  
-stosowania materiałów zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie, 
-przedstawienia na każdy zastosowany materiał i wyrób dokumentu dopuszczającego go do stosowania 
w budownictwie (np. certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodności, atest), 
-zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót, aż do ich zakończenia i końcowego odbioru, 
-chronienia własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania remontów, 
-powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inwestora i będzie z nim współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń  związanych z budynkiem , 
-stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, ochrony p.poż. 
-przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

2. MATERIAŁY 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pozyskanych z jakiegokolwiek źródła. 
Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Jakiekolwiek materiały nie 
spełniające tych wymagań  nie mogą być zastosowane   
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne. 
Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
4.  TRANSPORT  
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej, przedmiarami i szczegółową 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, projektem wykonawczym  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami 
technicznymi. 
Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
Kontrole, badania oraz odbiory robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inwestorowi i potwierdzane w 
formie pisemnej odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te będą dotyczyć w 
szczególności: 
-trudności i przeszkód w prowadzeniu robót, 
-będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach.  
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ustala się następujące rodzaje odbioru robót: 
a) odbiór robót ulegających zakryciu 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Dotyczy np. robót związanych z przygotowaniem podłoża pod  posadzki. 
b) odbiór końcowy 
Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po całkowitym zakończeniu 
wszystkich robót. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych przez Zamawiającego w umowie. 
Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym określonym zgodnie ze złożoną ofertą. 
Podstawą kalkulacji robót podobnych zleconych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umowy. 
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Podstawą płatności za roboty podobne będzie kosztorys ofertowy tych robót, sporządzony w oparciu 
ceny jednostkowe z zamówienia podstawowego, skalkulowany wg zasad określonych wyżej i 
sprawdzony przez Inwestora. Dla robót nie występujących w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S) 
oraz wskaźniki narzutów Kp i Z nie wyższe niż średnie wartości dla robót remontowych dla regionu 
mazowieckiego publikowane w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w kwartale składania oferty 
podstawowej. W przypadku materiałów nie ujętych w zeszytach Sekocenbud, Wykonawca dostarczy 
oryginał faktury od producenta (dostawcy) na wbudowaną ilość materiału. 
Zamawiający po sporządzeniu kopii, oryginał dokumentu zwróci Wykonawcy. Z dostarczonej faktury 
powinno jednoznacznie wynikać, że materiał został zakupiony dla wykonania robót dodatkowych na 
przedmiotowym zadaniu. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. –Prawo Budowlane. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień –CPV 45110000-1 
SST-01.00 Roboty przygotowawcze rozbiórkowe i demontażowe 
 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych związanych  z wykonaniem prac remontowych w budynku  mieszkalnego 
wielorodzinnego  zlokalizowanego w Józefowie ul. 3 Maja 98   należącego do  Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego w Józefowie . 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 
zleceniu 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 n/w robót przygotowawczo –rozbiórkowych i demontażowych występujących w obiekcie: 
-rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych, 
-rozebranie okładziny ściennej z płytek, 
-transport i utylizacja gruzu pochodzącego z rozbiórki. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną, 
SST i poleceniami Inwestora. 
2. MATERIAŁY 
Dla robót wg SST-01.00 materiały nie występują. 
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3. SPRZĘT 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac. 
Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR. 
4. TRANSPORT. 
Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 
przed wysypaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
-teren oznakować zgodnie z wymogami BHP 
-zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek. 
5.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Wg zasad określonych pkt.6. „ Kontrola jakości robót „ w ST-00.00-Wymagania ogólne. Kontrole jakości 
robót rozbiórkowych dokonuje Inwestor. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Wg zasad określonych pkt.7. „ Odbiór techniczny wykonanych robót” w ST-00.00-Wymagania ogólne. 
Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie w formie ryczałtowej zgodnie z 
ustaleniami umowy. 
Wg zasad określonych pkt.8„ Podstawa płatności ” w ST-00.00-Wymagania ogólne. 
Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inwestora. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień –CPV 45431000-7 
SST-02.00 Roboty posadzkowe  
 
1. WSTĘP. 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania podkładów i 
posadzek. 
1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robot. 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot posadzkowych: 
- warstwy wyrównawcze pod posadzki 
- warstwy  hydroizolacyjne 
- wklejenie taśm uszczelniających  
- montaż okapników  metalowy (aluminiowych  )  
- układanie płytek gresowych  30x30 cm z cokołami 
- fugowanie  
 
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robot oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową , ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1 Płytki gresowe 
Właściwości antypoślizgowe min. R10. o podwyższonym stopniu ścieralności klasy V i mrozoodporności 
o wymiarach 30x30 cm  
 
2.2  hydroizolacja  pod posadzkowa   typu szlamowego    jedno lub dwuskładnikowa  , elastyczna 
mostkująca rysy  do 2 mm . Nanoszona poprzez szpachlowanie dwukrotnie z wywinięciem na ściany  
10 cm  
 
2..3 Okapnik  metalowy - systemowy aluminiowy  malowany proszkowo  , w systemie bez rynnowym  
 
2.4 Warstwa wyrównawcza posadki - zaprawy systemowe  mające na celu wyeliminowanie  
nierówności  podłoża  . 
Niewielkie ubytki i nierówności mogą być egalizowane masą uszczelniającą. 
Do gruntowania podłoża stosować można: 
Krzemionkowy grunt do betonu, muru oraz powierzchni otynkowanych. 
Właściwości: 
wzmacnia podłoże 
ekonomiczny w użyciu 
bezrozpuszczalnikowy 
Zastosowanie: 
do utwardzania powierzchni kamiennych i pylących się. 
do impregnacji podłoża pod systemy izolacji 
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do impregnacji podłoży porowatych i mokrych z betonu, tynku lub elementów prefabrykowanych 
Parametry techniczne: 
gęstość – 1,21 g/cm3 
proporcje mieszania z wodą – 1:1 (objętościowo) 
temperatura aplikacji ≥ +50C 
zużycie mieszaniny – 0,20÷0,30 litra/m2 
 
2.5 Taśma uszczelniająca  . Taśmy uszczelniające z tworzywa sztucznego (TPE termoplastyczny 
elastomer pokryty z jednej strony flizeliną  poliestrową ) o szerokości 120 mm ,wklejana w powłokę 
hydroizolacyjną .  
Właściwości: 
elastyczna 
odporna na rozcieńczone kwasy, roztwory soli, ługi 
Zastosowanie: 
do połączenia powierzchni pionowych i poziomych wewnątrz i na zewnątrz budowli (np. zbiorniki wodne, 
balkony, 
tarasy, łazienki, itp.) do uszczelnień dylatacji obwodowych do uszczelnień rys i spękań 
2.6 klej pod płytki  - systemowy klej elastyczny , mrozoodpornych   dedykowany do posadzek  
zewnętrznych  
2.7  zaprawa spoinująca ( fuga )  - koloru ciemnego ( brąz ) o właściwościach elastycznych  , 
mrozoodporna , szczelna  . Dedykowana do posadzek  zewnętrznych . 
 
3. Sprzęt 
 
Sprzęt używany do wykonania podłoży i posadzek musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
4. Transport 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do podłoży i posadzek powinny odbywać się 
w sposób zapewniający zachowanie dobrego stanu technicznego. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne” 
5.Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w ST 
5.1 Wymagania ogólne 
Posadzki powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i odpowiadać 
wymaganiom norm PN -EN  
Podkłady pod posadzki powinny być trwałe, nie odkształcalne, poziome (lub ze spadkiem 
przewidzianym w PT- istniejące ) o powierzchni czystej. Podział podkładu szczelinami dylatacyjnymi i 
przeciwskurczowymi powinien być zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6. Dokładność wykonania 
powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2m 
przyłożona w dowolnym miejscu nie wykazywała odchyleń większych niż 5mm. Wytrzymałość na 
ściskanie podkładu powinna być dostosowana do przewidywanego obciążenia posadzki, przy czym 
beton podkładu powinien być o marce co najmniej B-20. 
 
5.2 Montaż posadzek z płytek 
Posadzki z płytek gres 
Dobór płytek pod względem jakości, kolorystyki, wymiarów , oraz plastyczny układ ułożenia wymaga 
uzgodnienia z Inwestorem. 
Płytki mają być gatunku I dobrane w/g barwy i odcienia oraz ułożone zgodnie z rysunkiem lub opisem 
PT. 
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Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem w/g projektu. Dopuszczalne 
odchylenie posadzek od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2mm na łacie o dł. 2m. Dopuszczalne 
odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno być większe niż 5mm na całej długości lub szerokości 
posadzki. 
Prostolinijność spoin. 
Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste. 
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na 1m i 3mm na 
całej długości lub szerokości  płyty balkonowej . 
Płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swojej powierzchni . Płytki 
antypoślizgowe układane na klej mrozoodporny.  Płytki układać na klej elastyczny mrozoodporny. 
Grubość spoin między płytkami powinna być zgodna z opisem PT. 
Spoiny powinny być wypełnione fugą. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien być usunięty. 
 
5.3 Sprzęt i maszyny do wykładzin podłogowych 
Wykonawca chcący przystąpić do robot przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co 
najmniej dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami : 
poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości powierzchni, 
zestawem ostrych noży do wykładzin, 
wiertarką i wkrętarką oraz drobnym sprzętem jak pace, pędzle, szczotki itp. 
• mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym 
• pojemniki do kleju 
Nakładanie kleju/płynu 
Płyn należy nałożyć na całą posadzkę w celu utworzenia lepkiej powłoki, która zapobiega przesuwaniu 
się luźno kładzionych płytek pod wpływem normalnego ruchu. 
 

5.2.4. Rozplanowanie i rozmieszczenie płytek 
Płytki rozkładać symetrycznie zgodnie z rysunkiem Projektu Wykonawczego    
6. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robot podano 
6.1 Badania. 
Podstawę do odbioru robot posadzkowych stanowią badania : 
 
6.2 Sprawdzenie podkładu- powinno być wykonane przy odbiorze między operacyjnym. Sprawdzenie 
równości przeprowadzić za pomocą łaty o dł. 2m 
6.3 Sprawdzenie hydroizolacji - powinno być wykonane przy odbiorze między operacyjnym. 
Sprawdzenie szczelności wykonania na całej powierzchni , oraz zastosowanych taśm uszczelniających  
ze ściana budynku  oraz w miejscu łączenia z okapnikiem metalowym  
6.4 Sprawdzenie zamontowania  okapnika metalowego ( aluminiowego )  - powinno być wykonane 
przy odbiorze między operacyjnym. Sprawdzenie  równości  ułożenia okapnika  w stosunku do ściany  
oraz wymiarów  płyty balkonowej . Sprawdzenie  przylegania okapnika do podłoża , sprawdzenie 
mocowania okapnika za pomocą kołków montażowych .Sprawdzenie  łączeń okapników na długości 
oraz w narożach zewnętrznych płyty  balkonowej .  
 
6.5 Sprawdzenie materiałów- należy przy odbiorze robot zakończonych przeprowadzić pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń ( atestów) z kontroli producenta , 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z 
powołanymi normami. 
6.6 Sprawdzenie przylegania do podkładu- w przypadku posadzki gresowych przeprowadzić przez 
lekkie opukiwanie młotkiem drewnianym. 
6.5 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego -przeprowadzić wzrokowo na zgodność z wymaganiami ST. 
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7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robot posadzkowych okładzinowych jest 1m2(metr kwadratowy) a w przypadku 
cokołów w1mb (metr bieżący). 
Wymiary powierzchni - przyjmuje się w świetle surowych ścian, doliczając wnęki i przejścia. Z 
obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnię poszczególnych słupów, pilastrów itp. większe 
od0,25m2(metr kwadratowy). 
 
Przy posadzkach z płytek - w których długość linii podziałowych przekracza 3m na 1m2(metr kwadrat) 
posadzki lub przy krzywych liniach podziału- nakłady na ich wykonanie należy ustalać na podstawie 
kalkulacji indywidualnej. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w ST „Wymagania ogólne” 
Sposób odbioru robót. 
Badania w/g pkt. 6 należy przeprowadzić w czasie odbiorów międzyoperacyjnych oraz w czasie odbioru 
końcowego robot. W przypadku stwierdzenia odchyleń, Inspektor nadzoru ustala zakres robot 
poprawkowych. 
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i terminie uzgodnionym z Inspektorem. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
Ilość zakończonych i odebranych robot , określonych   w umowie z Inwestorem . 
 
10. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I Budownictwo 
ogólne 
część 4. 
10. Normy 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek gresowych. 
 
Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień –CPV 45442100-8 
SST-03.00 Roboty malarskie 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru robót 
malarskich. 
1.2.Zakres robót budowlanych 
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi: 
-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynności z  tym związane, 
-gruntowanie, 
-malowanie wewnętrzne ścian i sufitów. 
- malowanie  elementów stalowych  balustrad  
1.3.Teren budowy 
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy 
Roboty realizowane  na zewnątrz budynku. 
1.3.2.Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w  warunkach 
umowy. 
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1.3.3.Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy. 
1.3.4.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
1.3.5.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 
wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
1.3.6. Określenia podstawowe 
-Emalia–barwiony lakier 
-Farba–płynna lub półpłynna zawiesina cieczy lub ciał stałych w roztworze spoiwa 
-Farba dyspersyjna–zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych 
-Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych –zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi 
-Farba na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą –zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym , rozcieńczalne wodą . 
 Farba na spoiwach mineralnych –mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentów, wypełniaczy oraz- 
środków pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do 
zarobienia wodą lub w postaci ciekłej , gotowej do stosowania w kompozycji . 
-Farba na spoiwach mineralno -organicznych –mieszanina spoiw mineralnych i organicznych, 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz 
past do zarobienia wodą. 
-Lakier –przezroczysty, nie barwiony roztwór koloidalny 
-Podłoże malarskie –powierzchnia, na której ma być wykonana powłoka malarska 
-Powłoka malarska –nałożona na podłożu stwardniała warstwa farby. 
 
2.MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a –w razie ich braku –powinny 
mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
 
2.2.Stosowane materiały 
2.2.1.Farby 
-środki gruntujące zgodnie z wyceną wykonawcy, 
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-farby dyspersyjne  
- Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 
2.2.2.Materiały pomocnicze 
-środki myjące  
-woda 
3.SPRZĘT 
3.1.Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót malarskich 
-szczotki do czyszczenia podłoża, 
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
-pace, 
-pędzle, 
-wałki, 
-mieszadła, 
-pojemniki na farby, 
-agregaty malarskie, 
-drabiny. 
 
4.TRANSPORT 
Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych 
czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie 
harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonania robót malarskich można przystąpić po zakończeniu robót -ułożeniu podłoży pod posadzki 
wykończone (podłogi nie podlegające obróbce po ułożeniu),  
 
 
5.3 Przygotowanie podłoża 
5.3.1 Wymagania ogólne  
Podłoża powinny być oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, odtłuszczone, a ich 
wilgotność nie powinna  przekraczać najwyższej dopuszczalnej wilgotności dla danego podłoża. 
Podłoża uprzednio malowane powinny być ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia 
naprawione odpowiednim materiałem. 
 
5.3.2.Właściwości podłoży 
Ze względu na materiał z jakiego są wykonane, podłoża powinny spełniać następujące kryteria: 
-Podłoża tynkowane 
-brak ubytków w tynkach, 
-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powłok malarskich oraz innych zanieczyszczeń, 
-wolne od kurzu, 
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-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 
do 6 % dla spoiw mineralnych). 
-Podłoże stalowe  
-oczyszczone  z warstw starej powłoki malarskiej  
-oczyszczone z nalotów  rdzy 
-odtłuszczone  benzyna ekstrakcyjną  
5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim 
5.4.1.Warunki prowadzenia 
Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej + 5 st. C oraz poniżej 25 st. C. 
Prace należy wykonywać wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny być 
narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamkniętych 
należy zapewnić odpowiednią wentylację. Należy zabezpieczyć elementy narażone na zniszczenie i 
zanieczyszczenie farbą. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od źródeł 
ognia. Prace malarskie można rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoży. 
5.4.2.Wymagania stawiane powłokom malarskim 
5.4.2.1.Wymagania ogólne 
Powłoki malarskie powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, widocznych śladów pędzla, mieć 
jednakową barwę i połysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest 
chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego materiału. Powłoka nie powinna 
się łuszczyć, mieć widocznych pęknięć oraz odstawać od podłoża. 
5.4.2.2. Wymagania ze względu na rodzaj zastosowanej farby 
Powłoki malarskie ze względu na rodzaj stosowanej farby powinny być: 
-Farby dyspersyjne 
-odporne na tarcie na sucho, 
-niezmywalne środkami myjącymi i dezynfekującymi, 
-matowe lub o nieznacznym połysku, 
-bez grudek, które można rozetrzeć, 
Poza tym farba powinna dobrze kryć ,tworzyć gładką i jednolitą powłokę, powinna dobrze przepuszczać 
parę wodną i być wodoodporna. 
- Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 
-odporne na tarcie na sucho, 
-zmywalne środkami myjącymi i dezynfekującymi, 
-matowe lub o nieznacznym połysku, 
-bez grudek, które można rozetrzeć, 
Poza tym farba powinna dobrze kryć ,tworzyć gładką i jednolitą powłokę, być wodoodporna. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Zasady ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakość 
wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
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Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek . W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 

6.2.Kontrola podłoży 
Kontrolę podłoży należy wykonać po wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 
malowania, ale przed przystąpieniem do robót malarskich. W zależności od rodzaju podłoża badaniom 
należy poddać: 
-Podłoża tynkowane 
-równość i jakość wykonania 
-wilgotność 
-jakość napraw 
-zabezpieczenie elementów metalowych 
-czystość. 
-Podłoża elementów stalowych  
-równość i jakość  
-stopień oczyszczenia  ze starych powłok malarskich oraz rdzy  
-jakość odtłuszczenia  
-czystość powierzchni elementów  
 
 
6.3.Kontrola materiałów 
Badanie materiałów wykonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na 
sprawdzeniu: 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu, 
terminów przydatności do użycia, 
wyglądu zewnętrznego farby (farba powinna być jednorodna i wykazywać brak jakichkolwiek grudek, 
skoagulowanego spoiwa, śladów pleśni, trwałych osadów, zanieczyszczeń, a suche mieszanki nie 
powinny być zbrylone). 
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robót 
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją 
techniczną, instrukcjami producentów farb oraz ze sztuką budowlaną. 
6.5.Kontrola w czasie odbioru robót 
Badania powłok należy przeprowadzić najwcześniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w 
czasie badania nie powinna być niższa niż + 5 st. C, a wilgotność powietrza nie większa niż 65 %. 
W czasie odbioru robót malarskich kontroli podlega: 
- zgodność wykonania z dokumentacją  projektową, 
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- zgodność ze specyfikacją  techniczną, 

- jakość zastosowanych materiałów, 
-jakość powłok malarskich: 
-wygląd zewnętrzny,  
-barwa i połysk, 
-odporność na wycieranie, 
-odporność na zmywanie,  
-przyczepność. 
7.ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
-odbiorowi zanikającemu, 
-odbiorowi ostatecznemu. 
7.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
7.1.1.Zasady ogólne  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją 
umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
uprzednimi ustaleniami  
 
7.1.2.Odbiorowi robót zanikających w pracach malarskich podlegają: 
-podłoża (podłoża powinny być przygotowane zgodnie z punktem 5.3.oraz poddane badaniu zgodnie z 
punktem 6.2. niniejszej specyfikacji) 
7.2.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót.  
 
7.3.Odbiór ostateczny robót 
7.3.1.Zasady ogólne 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót malarskich w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie na piśmie 
zarządzającego realizacją umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego.  Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. 
W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
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bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
7.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-Oświadczenie  wykonawcy o wykonaniu prac , 
-Protokół odbioru ostatecznego robót , sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego, 
-Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacją 
techniczną. 
7.4.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie zwrócona w całości kaucja 
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona. 
8.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1.Sposób płatności 
Rozliczenie  pomiędzy zamawiającym , a wykonawcą będzie dokonane : 
- zgodnie  z ustaleniami umowy  
 
8.2. Zasady obliczania ceny jednostkowej  
Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmują: 
-robociznę  bezpośrednią  wraz z kosztami, 
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 
ubytków i transportu na plac budowy, 
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
-wartość robót pomocniczych i towarzyszących (ustawienie drabin i rusztowań, zabezpieczenie 
pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podłoży, farb i innych materiałów, oczyszczenie 
zanieczyszczonych elementów), 
-podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT). 
9.PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy i normatywy 
-PN-C-81914:2002 „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz” 
-PN-C-81913:1998 „Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków” 
-PN-91/B-10102 „Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania” 
-PN-89/B-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport” 
-PN-EN 13300:2002 „Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity. Klasyfikacja” 
-PN-C-81607:1998 „Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe” 
-PN-C-81800:1998„Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe” 
-PN-C-81801:2002 „Lakiery nitrocelulozowe” 
-PN-C-81802:2002 „Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz” 
-PN-C-81901:2002 „Farby olejne i alkidowe” 
-PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu” 
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9.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne, wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z prowadzonymi robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 
zmianami 
-Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno –użytkowym (Dz.U. 
z2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
-Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
 
9.3.  Inne dokumenty i opracowania: 
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.) 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690, ze zm.). 
2. PN-EN ISO 13788:2003, "Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów 
budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej dla uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji 
między warstwowej. Metody obliczania". 
3. PN-EN 14891:2012, "Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne 
mocowane klejami. Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie". 
4. PN-EN 14411:2013-04, "Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodności i 
znakowanie". 
5. PN-EN 12004:2008, "Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie". 
6. PN-EN 13888:2010, "Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i 
oznaczenie". 
7. PN-EN 14909:2007, "Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej 
izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości". 
8. Instrukcja nr 344/2007, "Zabezpieczenia wodochronne tarasów i balkonów", ITB, Warszawa 2007. 
9. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót”, część C: "Zabezpieczenia i izolacje", zeszyt 4: "Izolacje 
wodochronne tarasów", ITB, Warszawa 2004. 
10. PN-EN 13813:2003, "Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i 
wymagania". 
11. PN-EN 1504-3:2006, "Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, 
sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne". 

  OPRACOWAŁ :  
MGR INŻ. Jarosław Olszewski  

 

 


