
PN-68lB-i0020 Roboty murowe z cegły. Wymąania tbadaniaprzy
odbiorze' 

ł'1'

P\I-85/B-04500 zaprau,y budowlane. Badania cechfizycznychi t"

W1.trzymałościowych f;

PN-EN 1.3139:2003 Kruszywa do zapra.wy
PN-B-30042:i997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej

i pN-zorg-loto iTJlłi*-owe. T1mki nvykłe.Wymagania i badania
prza odbiorue

PN-EN 459-I:2003 Wapno budowlane

10.2. lnne dokumenty
a) ustawa z dnja 7 llpca 1 994 roku Prawo budowlane (tekst j ednoltĘ Dz. IJ . z 2003 roku, nr

2a7, poz' Ż016; z późnie1szymi zmianami
b) Ustawa z dlńa 1,6.04.2004 r. o w1robach budowlanych @z. tJ. z 2a04 roku, nr 92,

poz.8B1)
c) ,,Warunkj techniczne wykonania i odbioru robót budow1ano-montazowych'', tom I

_ budownictwo ogótne
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szCZEGoŁowA SPECYFIKA.CJA TECI{NICZNA
B.UM.O1.O7.OO POSADZKI

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotęm niniejszej szczegółowej specyfikacjitechnicznej sąwymagania dotyczące

wykonania i odbioru posadzek rwiązanych z realizacjąwindy osobowej w budynku

Gimnazjum Publicznego w Goździe .
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przry

zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1'3. Zakres robót objętych ST
Roboty' których doĘcry specyfikacja, obejmująwszystkie czynności umożliwiające imające
na celu wykonanie podkładów i posadzek' tzn.:

B.UM.Q1.07.10 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5 cm, wykonana Zzaprawy cementowej

marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem cementowowapienn1łrr,

ułozeniem Zaptaw, z zatarcięm powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełrieniem

masą asfaltową szczelin dylatacyjnych, B.IlM'0I '07 .20 Posadzka z płytek z kamieni

naturalnych i sztucznych, 8.I"IM.01.07.30 Nawierzcbnia z kostki betonowej wibroprasowanej,

1.4. określęnia podstawowe

określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

i.5. ogolrre wymagania doĘVcza-ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedziainy za j akośó ich wykon ania oraz za zgodnośc z

dokumentacjąprojektową SST, przepisami techniczno-budowlanymi' normami' zasadami

wledzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiInĘniera"

2. MateriaĘ
2.1. Płytki Gres o twardości 8 wedfug skali Mahsa, posiadające V klasę ścieralności, wykonane w

wersji antypoślizgowej' Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długośó i szerokośó t 1,5 mm,

grubość t 05 mm, krzywizna 1,0 mm,

2.2. Sr,rche zaprary klejowe do ktejenia pb.tek gresowych - wymagania wedfug PI{-EN
12004:200ŻlA1:2003,

2.3.Zaprawa do fugowania - wymagania wedhrg np. AT-15-24031200I

2.4.Woda do przygotowania Zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania się uzywania wód

ściekowych ,kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawietających tłuszcze, oleje i muł- wymagania

wg PN-EN 1008:2004
2.5. Piasek do zapraw bez domieszek organicznych o frakcji róznych wymiarów, a mianowicie: piasek

gruboziarnisty I,A-2,0 mm do zapraw cementowych - wymagania wg PN-EN 1'3139:2003

2.6. Cement portlandzki z dodatkiem żużlalub popiołów lotnych CEM II/A 3Ż,5; CEMII1B 32,5 oraz

cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuĘcia
Zapra-wy nie będzie niższaniż+s oC w/g PN-EN 197-I:2002

2.7 . Masa zalewowa do szczelin dylatacyjnych wedfu g BN-7 4 1 67 1 I -0 4,

2.8. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego softowanego,

kruszy'wo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B_067 1 2'

2.9. Betonowa kostka brukowa glubości 80 mm,

Wymagania:

- Struk1ura wyrobu powinna byó zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków

- Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równę i
proste, wk1ęśnięcia nie powinny przekaczać 2 mm,

- Dopuszczainę tolerancje wymiarowe: na dfugości + 3 m41, na szerokości * 3 mm, na

grubości * 5 mm,
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Wytrzymałośó na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-cils kostek) nie powirura być

mniejsza niz 60 MPa,

Nasiąkliwośó kostek betonowych powinna odpowiadać w1łnaganiom nonny PN-B_06250

i wynosió nie więcej niŻ 50ń,

odponrośó kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z

\Vymugarria*i PN-B-06250' Jeżeli po 50 cyk1achzamraŻantai odmrażania próbka nie

wykaĄe pęknięó, Strata masy nie prze1crac za 5'ń, obnizenie wyrzymałości na ściskanie

w stosunku do ivytrzymałości próbek nie zamraŻatych nie jest większe ruŻ20%o, to

odpornośó na dziaŁanię mrozu kostek betonowych jest wystarczająca,

Ścieralnośó kostek betonowych określona natarczy Boehmego wg PN_B-0411i powinna

wynosió nie więcej niż 4 mm.

3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowi ązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakośĆ wykonywanych robót. Sprzęt powinien byó uzgodniony i

zaakceptow any przez Inżynter a.

Sprzęt będący własnościąwykonawcy 1ub wynajęty do wykonywania robot ma być staie

oirry*ur'y w dobryłrr stanie technicztymi gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał

w1łnaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącyn jego uzytkowania. Wykonawca

zobowiązarty jest do dostarczenia Inąmierowi - inspektora nadzoru kopii dokumentów

potwierdzaj ących dopus zczenLe sprzętu do uzy'tkowanta, w przypadkach gdy wymagaj ą tego

przepisy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyrLy,urządzentainarzędzlanie gwarantujące zachowania warunków

kontraktu' zostaląptzezInĄnierazdyskwalifiko'wane i nie dopuszczone do robót'

4. Transport
Wykonawca będzie się stosowaó do ustawowych ograniczen obciąŻenia na oś przy transporcte

materiałów lub sprzętu na i z terenu prowadzonych robót. Uzyska on niezbędne zezwolenia od

władzco do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim

przewozie pówiadamiał tnspektora Nadzoru. Wykonawca j est zobowĘzany do stosowania j edynie

takich środków transpońu, które nie wpĘnąniekorzystnie na jakośó robót i właściwości

przewozonych materiałów. Wykonawca będzie usuwaó nabieŻąco, na własny koszt, wszelkie

zanteczyszczenia spowodowane jego pojazdamina drogach publicznych otaz dojazdach na teren

budowy.
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane ąwarstwowo na palecie' Po

uzyskaniu wyrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przęwozone sąna stanowisko, gdzie specjalne

urządzeniepakuje je w folię i spina taśmą sta1ową co gwarantuje transport samochodami w

nienaruszonYm stanie'

Kostki betonowe moŻtarowntężprzewozić samochodami na paietach transportowych producenta'

5. Wykonanie robót
5. 1' Wykonanie podkładów cementowych

a) Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa

wymaganąwytrzymałośc i grubośó podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

b) Wytrzymałośó podkładu cementowego badana wedfug PN-B5/B-04500 nie powinna byó

mniejsza niŻ: na ściskanie - 12 MPa; na zginanie _ 3 MPa'

c) Podłoże, na którym wykonuje się podkład Z warstvly wyrównawczej powinno byÓ wolne

od kurzu i zanieczy szczen otaz nasycone woda,

d) Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowyclr stĄch elementów budynku

paskiern papy lub taśmą dylatacyjną z pianki PE'
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e) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co

najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna byc niższaniż+5oC,

f) Zaprawęcementową lub mieszankę betonową na|eŻy przygotowac pTzez mechaniczne

wym ie s zanie składn ików we dfu g receptury okreś lonej pr zez lab or atorium,

g) Zaprawęcementową lub mieszankę betonową należy układaó niezwłocznie po

przygotowaniu między listwami kierunkowymi z zastosowaniem ręcznego lub

mechaniczn ego zagęszczanla z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilzania podkładu lub nakładania

drobnoziarn istej zaPr aw Y,

h) Podkłady zbrojone na\eĘ wykonyłvaó w dwóch warstwach, tj. najpier"w warstwę o

grubości równej połowie grubości podkładu, a po ułozeniu zbrojenia -

uzupełnienie do pełnej grubości podkładu,

i) Podkład powinien mieć powierzchnię równą stanowiącąpłaszczyztęlub
pochyloną zgodnie z ustalonym spadkiern. Powierzchnia podkładu sprarł'dzana

dwumetrow ąłatą pr rykład aną w dowo lnym miej s cu, nie powinna v,ykaryw ać

prześwitów większych niz 5 mm' odchylenia powierzchni podkładu od

płaszczyzny (poziomej lub poclryłej) nie powinny przekraczacZmmlm i 5 mm na

całe_i dfugości lub szerokości pomieszczenia,
j) W świezym podkładzie cementowym powinny być wykonane szcze1iny

przeciwskurczowe przez nacięcl'ębtzeszczatem lub packi staiowej na głębokość, 1l3 - Il2

grubości podkładu. Rozstaw szczęIin nie powinien przekraczaó 6 m,

k) W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien byó utrzymyłvany w stanie

wilgotnyrn , flp. ptzezprzykrycie foliąpolietylenową iub wilgotnymitrocinami, albo przez

spryskiwanie powierzchni wodą
5.2' Układanie pĘłek z kamieni naturainyclr i sztucznych

a) Podkład powinien mieó powierzchnię równa, stanowiącąpŁaszczyznę lub pochyloną

zgodnie z ustalonym sPadkiem'

b) Temperatura powietrza podczas wykonyłvania posadzek zp$ek nie powinna byc niższa

niż +5X. TemperaturęnaleĘ zapewnió na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót

of az w czasie w iązania i twardnieni a Zapraw,
c) Na czas wiązania Zaprawy nie wolno dopuśció do namoknienia wykonanej posadzki, lub

jej fragmentu,
d) Posadzka powinna byó wykonana z płytek tego samego rodzĄu, banły, typu i gatunku,

e) Spoiny między pł5Ąkami powinny mieÓ szerokośó umozliwiaj ącądokładrre wypełnienie

zapraw% tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokośó spoin powinna być jednakowa i kontrolowana

przy układaniu, spoiny powinny przebiegać prostoliniowo,

f) Do wypełniania spoin odpowiednią Zaprawą wodoszczelną mozna przystąpić po kilku

dniach od ułożenia płytek,

g) Posadzka rra całej powierzclrni powinna byÓ połączona z podkładem,

h) Posadzka powinna byó czysta, jej powierzchnia równa' stanowiąca płaszczyznę o

określonym pochyleniu (spadku),

5.3. Nawierzchnia z kostki betonowej

a) Na podsypk ę należy stosowaó piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PNB-
0677Ż,

b) GrubośÓ podsypki po zagęszlzeniu powinn a zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka

powinna być, zwilŻona wodą Zagęszazona i wyprofilowana'

c) Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczellny między kostkarrri wynosiĘ od 2

do 3 mm. Kostkę na\.eĄ układać ok. 1,5 ćm wyżej od projektowanej niweletf nawierzchni,

gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka u\ega zagęszczeniu,
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d) Po ułozeniu kostki' szczeliny na|eży wypełnić piaskiem, a następnie zamieśÓ powierzchnię

ułozonych kostek przy uĘcitl szczotekręcznych lub mechanicznych i przystąpió do ubijania

nawierzchni,
e) Do ubijania ułoŹonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory pĄĄowe z osłoną

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem l zŃrudzeniem,

f) Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno użyłvać walca,

c) Po ubiciu nawierzchni na|eĘ uzupełnić szczeliny piaskiem i zamteśc nawierzchnię.

Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji- moŻebyć zaraz

oddana do ruchu

6. Kontrola jakości.
6.I. Zaprawy

W przypadku, gdy Zaprawa wqarzanajest na placu budovly , na\eĘ kontrolowaó jej markę i

konsystencję w sposób podany w obowiąpującej nonnie. Wyniki odbiorów materiałów i
wyrobów powinny byó każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Podkłady cementowe
Kontroia j akości wykonania podkładów cementowyclr powinna obejrnowaó :

- Sprawdzenie materiałów pod względem ich właściwości technicznych zgodtie z

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do

stosowania w budownictwie,
- Sprawdzenie w czasie wykon1łvania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach;

badanie na\eiry przeprowadzić metodą przekfuwania z dokładnością do 1 mm,

- Sprawdzenie równości podkładu przezprzykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach

laty kontrolnej,
6.3. Posadzka z pb,tek z kamieni naturalnych i sztucznych'

- Sprawdzenie jakości u$ych materiałów

- Sprawdzerie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,

wilgotnościowych) na\eĘ sprawdzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy'

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych naleĘ
przeprowadzić napodstawie protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w

dzienniku budowY,
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu

przez posadzkę pełnych właściwości technicznouz5łkowych'

6.4. Nau,ierzchnia z kostki betonowej

a) Przed przystąpieniem do robót' Wykonawca powinien sprawdzió, czy producent kostek

brukowych posiada atest wYrobu,

b) przed'przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wyglądrr

zewnęttznego i wyrniarów i wyniki badań przedstawia Inżyniera do akceptacji

c) W czasie na|eĘ kontrolować podsypkę w zakresie grrńoŚci i wymaganych spadków

p opr Zecznych i po dłużnych,

d) Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega

na stwierdzeniu zgodności szerokości spoin, prawidłowości ubijania (wibrowania),

prawidłowości wypełnienia spoin, azy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest

zachowany,

e) Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:

Nierówności podŁlzne nawierzchni mierzone łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04

nie powinny przekraczać 0,B cm,
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- Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być nawiązane do istniejącej nawierzchnt z

tolerancją t 0,5olo,

- Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczaó

* 1,0 cm,

f) Pomiary cech geometrycznych nawierzchni powinny byó przeprowadzanę w punktach

charakterystycznych dla niweleĘ orazwszędzie tam' gdzie poleci Inżyniera.

$'J. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpiswvane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni posadzek.

Iiośó robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzgiędnieniem zmian

zaaprobowanych przezInĘniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w

. natatze.

8. odbiór robót
.L 8. 1 . Podkłady pod posadzki

8. 1 . 1 . odbiór podłoża lub podkładu powinien byó przeprowadzony w następuj ących fazach

robót:

a) Podczas układania podkładu,

b) Po całkowitym stwardnieniu podkładu,

8.1.2. odbiór powinien obejmować:
a) Badanie podłoża lub podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego,

przed prz1stąlieniem do wykonylvania okładzin z pł5Ąek,

b) Sprawdzenie równości powierzchni podłoŻa za pomocą łaĘ kontrolnej o dfugości 2 m i
przymiaru z podziałkąmilimetrową' Sprawdzanie prześwitów między sprawdzaną

powierzchniąaŁatąprzyłozoną do tej powierzchni naleŻy mierzyó z dokładnością do 1

mm'
c) Sprawdzenie odchyleń odpłaszczyzny poziomej za pomocąłaty kontroinej i poziomnicy;

odchylenia należy mierzyc z dokładnościądo 1 mm,

d) Sprawdzenie wilgotności podłoza na podstawie protokółów z odbiorów międryfazowych,
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8.2.

posadzki pov/inien obejmować:

a) Sprawdzenie uksztahowania posadzki powierzchni posadzki i wyglądu zewnętrznego;

badanie naIeĘ wykonać pfzez oaenę wzrokową

b) Sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki pwrzez oględziny;

prostoiinijnośó sprawdzasięzapomocąnaciągniętego prostego drufu i pomiaru odchyleń

z dokładnością do 1 mm, natomiast szerokość spoin - Za pomocą szczęlinomięrzalub

suwmiarki,
c) Sprawdzeni e połączeniaposadzki z podkładem; badanie naleĘ przeprowaóziÓ przez

oględziny, naciskanie i opukiwanie,

d) Sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie na|eĘ wykonać przęZ ocenę

wzrokową

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustalona iloŚć m2 powierzchni ułozonej posadzki wedfug ceny jednostkowej, łtóra

obejmuje przygotowanie podłoza, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenię śtanowiska

ptaay.
Płatność możebyÓpodzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na

które podzielony został kosztorys ofeńowy.

10 Przepisy Związane.
10.i Normy
PN-EN 197-1:Ż002

PN-EN 1008:2004

PN-B5B-04500

PN-EN 13139:2003

Cement. Skład, łlymagania i kryteria zgodności

doty czace cementów powszechnego uzytku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

próbek.
Zapr aw y budowlane. B adania c ech ftzy czty ch i
Wytrzymałościowych
Kruszywa do zaprawy

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia7 lipca 1994 roku Prawo budowlanę (tekst jednolity: Dz- U. z2003

roku, nr Ż07 , poz- Ż01'6; z późniejszymi zmianami,

b) Ustawa z dnia16.04.Ż004 r' o wyrobach budowlanych (Dz. U. zŻ004 roku, nr 92,

Poz.881),
c) ,,Warunki tęchniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montazorvych'', tom I - budownictwo ogó1ne
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sZCZwGoŁ oWA sPE CYFIKAC JA TE CI{FI{CZNA
B.UM.O 1.08.00 SToL.ĄRKA DR'ZwIowA

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST

Przedrniotęm niniejszej szczegołowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru montazu stolarki drzwiowej drewnianej związanego zrea|tzacjąwindy
osobowej w budynku Gimnazjum Publicznego w Goździe 

"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja technicma jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak1owy

przy zleceniu irealizacji robot wymienionych w punkcie 1.1"

1.3. Zakres robót objętvch SST
RoboĘ, których doŁyczy specyfikacja, obejrnująwszystkie czynności umozliwiające i mające na

celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej drewnianej w obiekcie.

1'4. okręślęnia podstawowe
określenia podane w niniejszej SST sązgodne z obowiązującyini odpowiednimi normami.

1.5" Qgólaąwymagania dot-Vczące robót
Wykonawcarobót jest odpowiedzialny za jakośó ich wykonaniaorazzazgodnośc z dokumentacją
projektową SST' przepisami tęchniczno-budowlarrymi, normami, zasadami wiedzy i sztuki

budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MateriaĘ
Ż.I' Drzwi pĘtowe wewnętrzne według PN-B-91000:L996,
Ż.2. okuciabudowlane: klamki' gałki, uchw1ty itarcze według PI{-B-94430:1997,

Ż.3' IJszczelki i przekładki odpowiadające wymaganiom:

- twardośó Shor'a min. 35-40,

- vvytrzymałość na rozciryanie ok. 8,5 MPa,
- odpornośó na temperaturę -30 oC do *80 oC,

- nie powinny rozprzestrzeniać ognia,

- nie nasiąkliwe,
- trwałość min. 20 lat,

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używaniajedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakośó wykon1.rvanych robót' Sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptow any przez Inspektora Nadzoru.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykon1łvania robot ma byó stale

utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał

wymaganiom ochrony środowiska o przepisom doĘczącym jego uzytkowania. Wykonawca

zobowiązanyjest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzęttt do rrzytkowania, w przypadkach gdy wymagają tego przepisy'

Jakikolwiek Sprzęt, maszyny,urządzeniainarzędzia nie gwarantujące zachowania warunków

kontraLtu, zostanąprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowanę i nie dopuszczone do robót'

4. Transport

KaŻd'a partia wyrobów powinIla zawierać wszystkie elelnenty przewidziane projektern lub

odpowiednią norrną.

ElemenĘ do transpońu na\eży zabezpieczyc przed uszkodzenien.
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E1emenĘ mogą być przewozone dowolnym środkiem transport, otaz zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesunięciem lub utratą stateczności.

Wykonawcajest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

5. Wykonanie robót
5lne zasadv wbudowłwania i uszcze1niania e1ementów stolarki drzwiowej:

- przedrozpoczęciem robót należy zapoznaó się z warunkami istniejącymi w miejscu

osadzania tych wyrobów pod kątem zapewniania bezusterkowego wykonania robót,

Skrzydła drzwiowe, ościeznice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady

powierzchniowe, np. pęknięcia, '\Myrr,\ry; wymienione uby'tki na\eĘ wypełnió kitem

syntetycznym.,

Elementy powinny byó obsadzone zgodnie z dokumentacjaprojektową lub instrukcja

wbudowania,
Do mocowania elementów nie wolno uĘwaÓ żadnych materiałów, które mogłyby

uszkodzić wyrób,
WaruŃiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy

wymiarami wbudow1łvanych elementów a wymiarami ościery budowli nie zachodzą

niezgodności większe od dopuszczalnych odchyłek,

Przed trwałym zamocowaniem naleĘ sprawdzić ustawienie ościeznic w pionie i w

poziomie, dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byó mniejsze od i mm na 1 m

wysokości okna, nie więcej niŻ3 mm,

MateriĄ uszczelniające powinny być ubite w szczelinie tak, aby wypełniły jącałkowicie,

odpome na drgania i wstrząsy wynikające zus|<ovłania wbudowanych elementów,

Nie dopuszc za się uszczelniania osadzonych elementów metalowych zapTav,,lągipsolłą

Powłoki malarskie powinny byó jednolite, bez widocznychpoprawek, śladów pędzla, rys i

odprysków i spełniaó wymagania dla robót malarskich,

6. Kontrola jakości"
6.1. Badanie materiałów

KaŻdapartia materiafu dostarczona na budowę przed jej wbtrdowaniem musi uzyskac

akceptacj ę Inspektora Nadzoru.
KaŻdy dostarczony na budowę element podlega odbiorowi pod względem:

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,

- zgodności z projektem,

- zgodności z atestem w1'twórni,
_ jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakości powłok malarskich,
odbiór wyrobów oraz ewentualne zalecenia co sposobu naprawy powstaĘch uszkodzeń w

czaste transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Badanie gotowych elementów powinno obejmować :

- sprawdzeniew;'miarów,
- sprawdzenie wykończeniapowierzchni,
- sprawdzenie prawidłowego działania części ruchomych

6.2. Robotv montazowe
B adanie j akości wbudowania powinno obej mołvaó :

- sprawdzenie stanrt i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i

spoziomowania,
- sprawdzęnie rozmieszczęnlamiejsc i sposobu mocowania,
_ sprawdzenie uszczelnięnia pomiędzy elenentami a ościezami,
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Sprawdzenie działania części ruchomych'
stan i wygląd wbudowanych elementów araz ich zgodnośó z dokumentacją. RoboĘ

podlegają odbiorowi.
6.3. W)'niki odbiorów materiałów i w}'robów powinn-v- być kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowv.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest ilośó m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Ilośó robót okreśia się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaptobowanych przez

InĘnteraw czasie prowadzenia prac i sprau'dzonych w naturze'

8. odbiór robót

Roboty podlegająwarunkom odbioru według zasad podanych poniżej' Wszystkie roboĘ
p o dle gaj ą zas adom o dbioru robót zanikaj ących lub ule gaj ących zakryciu.
odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności podane w punkcie 5 i 6.

9. Fodstawa płatlrości

Płaci się zaprzygotowanie i dostarczenie drzwi na miejsce montazu, zamontowanie elementów'
uszczelnienie otworów, o czy szczente stanowisk a pr acy .

10 Przepisy zwiąZane.

10.1 Normy

PN-B-1020i:1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewniane listwowe
wewnętrzne.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia

PN-B-94430: 1997 okucia budowlane - Klamki, gałki, uclrw1ty i tarcze -

Zestawy.
PN-B-102285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i

emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-C-S1901:2002 Farby olejne i alkidowe

10.2.Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 Lipca 1 994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz" U . z Ż003 roku' ru

207 , poz. 2016; z poźniejszymi zmianami
b) Ustawa z dtia 16.04.Ż004 r. o wyrobach budow1anych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92,

poz. 881)
c) ,,WaruŃi techniczne wykonania i odbioru robót budow1ano-montazowych'', tom I

- budownictwo ogólne
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