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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 inwestycyjnego pn.:
RENOWACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 35 W BOGUSZOWIE-GORCACH
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,
− ścianki z płyt gk,
− sufity podwieszane,
− lamperie z tynku strukturalnego,
− gładzie gipsowe,
− okładziny ścienne wewnętrzne.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
specyfikacją techniczną ST – 0.0.
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 zdatna 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
2.6. Suche tynki i ścianki działowe z płyt gk
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
2.7. Lamperie
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.
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 podłoży
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 dwuwarstwowych.
Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Narzut tynków
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
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. Wykonywania tynków trójwarstwowych.
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
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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.
5.5. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
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.
5.6. 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.
5.7. 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
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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.
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.
5.8. Ścianki działowe.
Montaż ścian
Na podstawie projektu wytycza się na podłodze, ścianach i suficie przebieg ściany, zaznaczając
ewentualne otwory drzwiowe. Następnie przystępuje się do wykonania połączeń obwodowych
ściany działowej. Połączenie z podłogą i stropem wykonuje się, używając profili UW. W
połączeniach ścian działowych ze stropami i ścianami bocznymi należy stosować taśmy
uszczelniające. Taśmę przykleja się do profili UW, które następnie układa się ściśle przy
podłodze i suficie.

Połączenie ściany działowej z jastrychem pływającym na stropie pełnym. Rozdzielenie jastrychu
i warstwy izolacji ogranicza wzdłużne przenoszenie dźwięków przez podłogę.
Potem mocuje się je kołkami rozporowymi w odstępie nie większym niż 1000 mm. Konstrukcję
ściany działowej ze ścianami konstrukcyjnymi łączy się w taki sam sposób, stosując profile CW.
Profile pionowe CW powinny być przymocowane do ścian co najmniej w trzech punktach, ale
odległość między punktami zamocowania nie powinna być większa niż 1000 mm. Połączenie
profili CW ze ścianą również musi być uszczelnione taśmą. Wstawia się je otwartą stroną w
kierunku montażu, w rozstawie osiowym maksimum 600 mm i dokładnie pionuje. Powinny one
wchodzić w górny profil UW na głębokość 20 mm.
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Połączenie ściany działowej z jastrychem pływającym na stropie pełnym. Szczelina dylatacyjna
w jastrychu poprawia izolacyjność akustyczną połączenia, ogranicza wzdłużne przenoszenie
dźwięków przez podłogę.
Profile CW mogą być rozmieszczone gęściej (co 200, 400 mm), jeżeli wymaga tego konstrukcja
(wysokość ściany, rodzaj okładziny, np. płytki ceramiczne). Drzwi w ścianie działowej montuje
się na konstrukcji wykonanej z normalnych profili CW, ale pod warunkiem, że jej maksymalna
wysokość wynosi 260 cm, maksymalna szerokość skrzydła drzwi 88,5 cm, a ciężar skrzydła
drzwiowego nie przekracza 25 kg. Jeżeli jeden z tych warunków nie jest spełniony, to wówczas
jako słupki konstrukcyjne do montażu ościeżnicy należy zastosować profile usztywniające UA.
Łączy się je ze stropami podłogi i sufitu za pomocą kątowników drzwiowych.

Opłytowanie zredukowane w strefie cokołu. Aby poprawić izolacyjność akustyczną tego
fragmentu ściany, wewnątrz szkieletu należy ułożyć paski płyt g-k.

Dolny profil UW w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi jest przytwierdzony do podłoża kołkami
rozporowymi, a między ościeżnicami powinien być wycięty. Jako nadproże stosuje się profil
UW. Okładanie konstrukcji ściany należy rozpocząć od płyty pełnej szerokości (1200 mm). Przy
pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa powinna być przykręcana co 75 cm. Należy także
pamiętać o wzajemnym przesunięciu spoin pomiędzy pierwszą a drugą warstwą. Do mocowania
ostatniej warstwy stosuje się wkręty w rozstawie co 25 cm. Po opłytowaniu pierwszej strony
ściany i ułożeniu instalacji elektrycznej lub sanitarnej między profilami trzeba umieścić wełnę
bazaltową lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem.

Połączenie ściany działowej z podłogą na drewnianym stropie belkowym. Połączenie z suchym
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jastrychem pływającym.
Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 60 cm, aby
wzajemne przesunięcie spoin płyt z obu stron było równe odległości między profilami CW.
Niedopuszczalne jest krzyżowanie się styków. Połączenia między płytami nad otworem
drzwiowym muszą być odsunięte od krawędzi drzwi na minimum 15 cm. W ścianach
działowych instalację kablową układa się w przestrzeni wewnętrznej ściany. Profile słupkowe,
przez które prowadzi się instalację, kablową są nacięte w kształcie litery H. Należy stosować
przewody w podwójnej izolacji (typ YDY). Puszki elektryczne mocuje się bezpośrednio w
płycie. Profile przyłączeniowe UW i CW mocuje się po obwodzie konstrukcji za pomocą
standardowych elementów mocujących (np. kołkami rozporowymi) w rozstawie 100 cm. Wkręty
muszą mieć ostry, twardy czubek. Łączniki muszą być zabezpieczone przed korozją. Wkręty do
mocowania płyt gipsowo-kartonowych mają specjalnie ukształtowany łeb, który podczas
wkręcania nie przecina kartonu.

Połączenie przesuwne ściany ze stropem pełnym.
Jest to bardzo ważne dla prawidłowego wykonania poszycia ściany. Wkręty powinny mieć
odpowiedni gwint - inny do drewna i inny do metalu. Wkręty do mocowania płyt do metalu są
dostępne w dwóch rodzajach: TN - cienkie, szybkiego montażu, TB - grube (czubek z borem).
Długość wkrętu musi być o 10 mm większa od grubości przykręcanych płyt. W szkielecie
drewnianym, ze względu na wymagane minimalne zagłębienie w drewnie, wkręt musi być
dłuższy o 20 mm.

Połączenie ściany ze stropem drewnianym. Przerwanie opłytowania stropu, zastosowanie desek
wypełniających w pustce oraz wełny mineralnej.
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Połączenia obwodowe ścian
Połączenia ścian działowych z podłogami na stropach pełnych i belkowych drewnianych
Ze względu na izolacyjność akustyczną najkorzystniej jest połączyć ścianę z podłożem, gdy
jastrych jest wykonany po zakończeniu montażu ściany. Dzięki temu zostają przecięte boczne
drogi przenoszenia dźwięków. Jeżeli osadza się ścianę na jastrychu pływającym, dla zachowania
dźwiękoszczelności, należy w trakcie wykonywania jastrychu zrobić w nim dylatacje. Dylatacja
nie powinna przebiegać w osi ściany, ale obok niej, aby dolny profil można było poprawnie
zamocować do jastrychu.

Połączenie ściany z sufitem podwieszonym. Doprowadzenie ściany do stropu konstrukcyjnego.
Konstrukcja nad stropem podwieszonym tworzy ciągłą przeponę akustyczną.
Izolacyjność akustyczną i właściwości przeciwogniowe ściany działowej pogarsza redukcja
opłytowania w strefie cokołu np. na wyłożenie wykładziny podłogowej lub ułożenie listew
przypodłogowych. Jeżeli konieczna jest redukcja opłytowania, to ubytek izolacyjności
akustycznej można zrekompensować, montując wewnątrz ściany działowej paski płyty g-k. Na
drewnianych stropach belkowych (często dla zmniejszenia ich ciężaru) stosuje się pływające,
suche jastrychy. Usytuowanie ściany bezpośrednio na suchym jastrychu pogarsza izolacyjność
akustyczną ściany. Jeżeli jest to możliwe, należy dążyć do rozdzielenia całego stropu belkowego.
Ze względów przeciwpożarowych korzystne jest sytuowanie ścian bezpośrednio na belkach
stropowych. Jeżeli połączenia ścian wypadają między belkami, zaleca się zaprojektować
dodatkową belkę. W pustce stropu należy umieścić przeponę absorpcyjną, np. z wełny
mineralnej.

Połączenie ściany z sufitem podwieszonym. Ściana jest doprowadzona do konstrukcji nośnej
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sufitu, a opłytowanie sufitu jest przerwane, co ogranicza wzdłużne przenoszenie dźwięków.
Połączenia ścian działowych ze stropami pełnymi i drewnianymi stropami belkowymi
Jeżeli obliczeniowa strzałka ugięcia f>10 mm, to połączenia ścian działowych ze stropami
pełnymi wykonuje się jako przesuwne. W tych wypadkach między górną krawędzią opłytowania
i dolną krawędzią stropu musi być wykonana szczelina dylatacyjna, wielkości odpowiadającej
strzałce ugięcia stropu. Przy starannym wykonaniu szczeliny ubytki izolacyjności akustycznej są
niewielkie. Według wymagań przeciwpożarowych szczelina dylatacyjna nie może przekraczać
20 mm. Szerokość pasków płyt musi odpowiadać szerokości profilu połączeniowego UW.
Całkowitą grubość pasków określa się poprzez dodanie wartości obliczeniowej strzałki ugięcia
(lub dopuszczalnej szczeliny dylatacyjnej) i minimum 20 mm.

Połączenie ściany z konstrukcją nośną sufitu podwieszonego. Aby ograniczyć wzdłużne
przenoszenie dźwięków, należy wykonać szczelinę dylatacyjną w opłytowaniu sufitu.
Profile słupowe CW należy skrócić o wymiar szczeliny dylatacyjnej. Profile te powinny
wchodzić na co najmniej 15-20 mm w profil połączeniowy UW. Aby zapewnić przesuw profili
CW w profilu połączeniowym UW, opłytowanie może być przykręcone tylko do profili słupów
CW, w odległości 20 mm poniżej stopek profili UW. Na wolnych krawędziach płyt można
zamocować półnarożnik aluminiowy, a następnie go zaszpachlować. Jeżeli f<10 mm profile CW
należy przed wstawieniem w profil UW skrócić o około 10-20 mm. Trzeba także zwrócić uwagę
na odpowiednie uszczelnienie połączenia (szczegółowe informacje na rysunkach). Przy
wykonywaniu połączenia ściany działowej z drewnianym stropem belkowym dobrze jest
przedzielić opłytowanie sufitu w obszarze połączenia, dzięki czemu uzyskuje się poprawę
izolacyjności akustycznej.

Połączenie ściany z konstrukcją nośną sufitu podwieszonego. Opłytowanie sufitu jest ciągłe.
Takie rozwiązanie można zastosować w pomieszczeniach o niskiej klasie wymagań
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akustycznych.
Jeszcze korzystniej jest doprowadzić ścianę bezpośrednio do belki stropowej, zarówno ze
względu na akustykę, jak i ochronę przeciwpożarową. W przestrzeni nad sufitem - dla poprawy
dźwiękochłonności wzdłużnej - należy w każdym wypadku zaprojektować warstwę wełny
mineralnej grubości co najmniej 50 mm.
Połączenia ścian działowych z sufitami podwieszanymi
Najkorzystniejsze ze względów akustycznych jest wykonanie ciągłej przepony w przestrzeni nad
sufitem, na przykład doprowadzając ścianę działową do stropu konstrukcyjnego. Rozwiązanie to
zapewnia także pełną izolacyjność ogniową ściany. Montaż przepony ściany działowej jest
wskazany także wówczas, gdy ze względu na izolację cieplną i przeciwwilgociową
niedopuszczalne jest ułożenie nakładki z wełny mineralnej na całej powierzchni sufitu. Przepona
może być wykonana tak jak ściana. Można także zamontować przeponę absorpcyjną. Wykonuje
się ją, wypełniając wełną mineralną pustkę nad sufitem z wyjątkiem obszaru połączenia ze
ścianą. Szerokość przepony absorpcyjnej dobiera się w zależności od wymagań akustycznych dla
ściany. Jeżeli przestrzeń nad sufitem podwieszanym ma być wykorzystana do przeprowadzenia
instalacji, opłytowanie może kończyć się około 100-150 mm powyżej sufitu. Konstrukcja nośna
(profile) jest wtedy doprowadzona do stropu konstrukcyjnego. Izolacyjność akustyczna tego
rozwiązania obniża się. Dlatego sufit trzeba na całej powierzchni wyłożyć wełną mineralną
(grubości odpowiedniej do wymagań), izolację należy ułożyć nad opłytowaniem ściany
działowej.
Ściany, a właściwie ich konstrukcja nośna, mogą być także doprowadzane tylko do sufitu
podwieszanego. Wtedy w zależności od wymagań akustycznych, opłytowanie sufitu może być
ciągłe lub zdylatowane w celu przerwania wzdłużnego przewodzenia dźwięków. Dwuwarstwowe
opłytowanie sufitu oraz pogrubienie nakładki z wełny mineralnej w każdym wypadku poprawia
izolacyjność akustyczną wzdłużną stropu podwieszanego. W zależności od konstrukcji sufitu
podwieszanego, w pobliżu połączeń ścian mogą być konieczne dodatkowe wzmocnienia
konstrukcyjne.
Połączenia między ścianami działowymi

Połączenia pomiędzy ścianami działowymi
a - za pomocą profili LW. Ma mniejszą sztywność na zginanie, ale lepszą izolacyjność
akustyczną
b - za pomocą profili CW. Ma większą sztywność na zginanie, ale pogarsza się izolacyjność
akustyczna w porównaniu z rozwiązaniem, w którym zastosowano profile LW. Aby ograniczyć
wzdłużne przewodzenie dźwięków, należy wykonać szczelinę dylatacyjną w opłytowaniu ściany,
do której dołącza się drugą przegrodę.
c - z opłytowaniem ciągłym. Połączenie to może być stosowane tylko przy niskich wymaganiach
akustycznych
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Pojedynczy szkielet szczeliny dylatacyjnej w konstrukcji ściany działowej. Wykonane według
tych schematów szczeliny nie pogarszają charakterystyki akustycznej i przeciwogniowej ścian
działowych.
Połączenia ze ścianami nieprzerwaną, pojedynczą okładziną mogą być wykonywane tylko wtedy,
gdy nie jest wymagana wysoka izolacyjność akustyczna. Lepszy efekt uzyskuje się, gdy
okładzina ściany, do której ma być przyłączona druga ściana działowa, zostanie przedzielona
pionową szczeliną akustyczną. Szczelina ta powinna przebiegać poza osią ściany przyłączanej,
aby można było pewnie przymocować profil. Do pierwszej ściany wbudowuje się wtedy
dodatkowy profil CW.

Podwójny szkielet szczeliny dylatacyjnej w konstrukcji ściany działowej. Wykonane według tych
schematów szczeliny nie pogarszają charakterystyki akustycznej i przeciwogniowej ścian
działowych.
Jeżeli wymagana jest wysoka izolacyjność akustyczna połączeń, najkorzystniej jest zastosować
profil LW, dzięki czemu przerywa się drogę dźwięków w ścianie.
5.9. Sufity podwieszane.
1. Konstrukcje sufitu podwieszonego należy wykonać zgodnie z klasyfikacją ogniową lub
aprobatą techniczną oraz instrukcją dostawcy systemu.
2. Wszystkie styki obwodowe, pomiędzy poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych sufitów
podwieszonych a powierzchnią istniejących ścian, muszą być uszczelnione przy pomocy
systemowej gipsowej masy szpachlowej.
3. W konstrukcji sufitów podwieszonych ruszt z profili „CD 60” należy tak mocować aby
uwzględnić rozszerzalność cieplną profili przy nagrzewaniu. Pomiędzy końcem profilu
„CD 60” (zamocowanym w profilu „UD” lub na nim opartym) a ścianą powinna pozostać
szczelina o szerokości od 0,5 – 1 cm. Brak szczeliny spowoduje przedwczesne
zniszczenie konstrukcji sufitów w trakcie pożaru.
4. Złącza płyt w każdej warstwie powinny być szpachlowane systemową masą gipsową zaś
na złączach ostatniej warstwy stosuje się dodatkowo taśmę zbrojącą.
5. Przejścia instalacyjne mogą być wykonywane tylko zgodnie z aprobatą techniczną. Każde
miejsce przejścia instalacji musi posiadać nie mniejszą odporność ogniową niż sufit przez
który dana instalacja jest prowadzona.
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6. Dopuszcza się przeprowadzenie przez konstrukcję sufitu podwieszonego o określonej
odporności ogniowej pojedynczych przewodów elektrycznych. Otwór z przewodem
należy dokładnie uszczelnić systemową gipsową masą szpachlową (średnica otworu nie
może być większa niż 10 mm).
7. Przy wykonywaniu poszycia sufitów podwieszonych posiadających określoną odporność
ogniową należy płyty g-k mocować poprzecznie w stosunku do „nośnej” warstwy profili
„CD 60” (profile nośne są prostopadłe do osi płyt).
8. Należy stosować tylko takie klapy rewizyjne, których odporność ogniowa nie jest
mniejsza od odporności ogniowej sufitu.
9. Przy układaniu wełny mineralnej w sufitach podwieszonych z określoną odpornością
ogniową nie można stosować ścinek i małych kawałków wełny mineralnej.
10. Do podwieszania konstrukcji sufitów o określonej odporności ogniowej powinno się
używać wieszaków noniuszowych.
11. W sufity nie mogą być wbudowane elementy nie wymienione w klasyfikacji ogniowej a
takŜe nie mogą być one obciąŜone innymi elementami budowlanymi, dekoracyjnymi lub
instalacyjnymi itp. Płyty g-k mocuje się do profili warstwy dolnej (nośnej) za pomocą
specjalnych blachowkrętów o długości większej o 10 mm od grubości łączonych
elementów. Rozstaw blachowkrętów mocujących ostatnią (zewnętrzną) warstwę płyt g-k
do profila „CD” wynosi maksymalnie 17cm.
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W przypadku poszycia wielowarstwowego pierwsze warstwy (wewnętrzne) płyty g-k mogą być
mocowane blachowkrętami rozstawionymi maksymalnie co 40 cm. Styki poprzeczne w obrębie
jednej warstwy winny być przesunięte względem siebie o minimum 40 cm. Styki podłużne jak i
poprzeczne w kolejnych warstwach poszycia mogą być przesunięte względem siebie o minimum
40cm. Ruszt sufitu musi być wykonany z profili z blachy ocynkowanej o grubości nominalnej
0,60 lub 0,55 mm, a okładziny z płyt GKF lub GKFI.
5.10. Lamperie
Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w
dokumentacji projektowej.
Tynki pocienione mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).
Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się następujące
typy tynków pocienionych:
– cyklinowane – wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstępnym jej
stwardnieniu (około 24 h) cyklina zębata o wysokości zębów odpowiadającej wymiarom
najgrubszego ziarna,
– zacierane – wykonywane przez zatarcie paca lub szczotka wyprawy do uzyskania gładkiej
powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w kształcie rowków,
– natryskowe – wykonywane metoda natrysku miotełka, pędzlem, agregatem tynkarskim
lub pistoletem tynkarskim,
– wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki.
Grubość tynków pocienionych wynosi od 2 do 8 mm.
Przy wykonywaniu tynków pocienionych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a
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także warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji.
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:
– mieszankę tynkarska dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych warstw (tynki
wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,
– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi
zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej,
– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego
wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,
– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
narożnikowymi,
– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osądzać równomiernie na całym obwodzie,
– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę,
– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego
etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach zewnętrznych nacięcia tynku
SA niedozwolone – należy stosować odpowiednie profile tynkarskie,
– ewentualne zbrojenie tynku siatka należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej,
– przed całkowitym stwardnieniem tynku należy dokonać jego przecięcia, aż do podłoża, w
miejscach fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po upływie niezbędnego czasu i
przeschnięciu powstałych w wyniku przecięcia szczelin należy je wypełnić odpowiednia masa
elastyczna,
– świeże tynki zewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym
działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,
– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewniona dobra wentylacje.
Wymagania dotyczące tynków pocienionych
Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z
podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po
stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności
tynku do podłoża należy wykonywać wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepność
poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda kwadracikowania
powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna być mniejsza niż przyczepność całego tynku do
podłoża.
Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miara odporności na uszkodzenia jest brak
wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.
Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, sposobu
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 2÷8 mm – z tym, że dla tynków
jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 2÷4 mm, a dla wielowarstwowych 3÷8 mm. W
tynkach wielowarstwowych grubość każdej z warstw powinna się zawierać w granicach 1÷3 mm.
Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć fakturę
wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolita barwa – bez smug
i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylic. Wykwity w postaci nalotu
wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z podłoża, a także
zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są niedopuszczalne.
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Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. Powierzchnie
tynków pokrytych powłoka malarska z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny
pozwalać na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.
Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe
lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni
otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie
powinny być katami prostymi lub powinny być zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji
projektowej. Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100.
Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie
wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na
elementach prefabrykowanych dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w
płaszczyźnie licowej, wynikające z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek
wymiarowych lub z tolerancji montażu.
Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa. Gzymsy i podokienniki zewnętrzne powinny być zabezpieczone obróbkami
blacharskimi z kapinosem.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i
podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W
miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony
stosownie do wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
6. KONTROLA JAKOŚCI.
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.
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7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem
robót).
Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robót).
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór podłoża
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 ścianek działowych, tynków i gładzi.
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny
być zgodne z dokumentacją techniczną.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III i gładzi od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości
łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
− pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w
pomieszczeniu,
− poziomego - nie większe niż 3 mm 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.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Tynki wewnętrzne i lamperie.
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
− przygotowanie zaprawy,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
− zamurowanie przebić,
− przygotowanie podłoża,
− umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
− osiatkowanie bruzd,
− wykonanie tynków,
− obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
− reperacje tynków po dziurach i hakach,
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
9.2. Gładzie gipsowe

ST – 7.0.

Tynki i okładziny wewnętrzne

18

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− przygotowanie podłoża,
− przygotowanie gładzi,
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
− wykonanie gładzi
− oczyszczenie miejsca pracy.
9.3. Okładziny ceramiczne
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
− przygotowanie podłoża,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− sortowanie płytek według wymiarów i odcieni,
− przycięcie i dopasowanie płytek,
− przygotowanie masy klejącej,
− ułożenie płytek na zaprawie klejowej z obrobieniem wnęk, ościeży i krawędzi,
− spoinowanie i oczyszczenie powierzchni.
9.4. Okładziny z płyt gk, sufity podwieszane i ścianki działowe
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
− przygotowanie podłoża,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− wytrasowanie miejsc montażu,
− zamocowanie kształtowników metalowych sufitów, podłóg i ścian,
− montaż rusztu,
− wypełnienie rusztu izolacją termiczną i akustyczną,
− przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu,
− przygotowanie zaprawy gipsowej i szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i
stropami,
− zabezpieczenie spoin taśmą papierową,
− szpachlowanie i cyklinowanie powierzchni,
− spoinowanie i oczyszczenie powierzchni.

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 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

