SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST – 10 POSADZKI

1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z posadzkami w ramach zadania pn. „ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ORAZ
PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI BUDYNKU NA KLUB DZIECIĘCY”,
zlokalizowanego na dz. nr ewId. 280/1, 280/2, 278/32, obręb Kroczewo, gmina Załuski, powiat
płoński.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym:
− Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
− Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8
MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym,
ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko.
− Posadzki właściwe.
− Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy
cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko.
− Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych gresowych z cokolikami luzem
ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem
podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów
wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i
ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.
− Cokoliki z płytek gresowych podłogowych luzem o wysokości 15cm, ułożonych na
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych,
sortowaniem płytek,
− moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem
spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

2.

MATERIAŁY

Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji należy stosować zgodnie z
Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których
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Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy
„Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa
potwierdzające odpowiednią ich jakość.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować
należy wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane.
Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa
woda pitna.
2.2. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej a w szczególności:
− nie zawierać domieszek organicznych
− mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
2.3. Cement
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4. Kruszywo do posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości
posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren
kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.
2.5. Wyroby terakotowe
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:
− barwa: wg wzorca producenta
− nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
− wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
− ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
− mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
− kwasoodporność nie mniej niż 98%
− ługoodporność nie mniej niż 90%
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
− długość i szerokość: ±1,5 mm
− grubość: ± 0,5 mm
− krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy – wymagania dodatkowe:
− twardość wg skali Mahsa 8
− ścieralność V klasa ścieralności
− na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
− stopnice schodów,
− listwy przypodłogowe,
− kątowniki,
− narożniki.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
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− długość i szerokość: ±1,5 mm
− grubość: ±0,5 mm
− krzywizna: 1,0 mm
c) Materiały pomocnicze
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
klej.
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:
− zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej
− zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza się:
− – nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.
e) Transport
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
f) Składowanie
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokość składowania do 1,8 m.
2.6. Zaprawa samopoziomująca

3.

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt. 4.

Do wykonania robót wykończeniowych budynków należy użyć następującego sprzętu:
− mieszarka do zapraw
− narzędzia posadzkarskie itp.
− stojaki i elementy rozporowe,
− wiertnice, wiertarki i młoty udarowe,
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na jakość
robót.

4.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 5.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.
5.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
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Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
− Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
− Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być
mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.
− Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być
wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
− Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów
budynku paskiem papy.
− W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
− Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.
− Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
− Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości
niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.
− Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.
− Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną,
zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
− W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni wodą.
5.3. Posadzki cementowe
− Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej i lastriko.
− Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj
konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
− Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie
niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych
posadzkach – 10 MPa.
− W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielające posadzkę
wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku:
a) dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,
b) przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola
zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na
ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.
− Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.
− Zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a
powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.
− Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy
wstępnie oszlifować, aż do uzyskania widoczności poszczególnych ziarn kruszywa.
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Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym
dodatkiem pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować.
− Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt. 7.
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
6.2. Sprawdzenie jakości robót
Należy przeprowadzić następujące badania: grubość i spadki podkładów betonowych i
podłoży:
− szczeliny dylatacyjne,
− grubość i spadki posadzek,
− zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi
− przygotowanie podłoża pod okładziny
− połączenie okładziny z podłożem,
− dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami,
− zarysowania,

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt. 8.
7.2. Jednostki obmiarowe
Zgodnie z przedmiarem robót.

8.

ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt.9.

Roboty wykończeniowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
niniejszą SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6
niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9.

PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 10.
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10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT
−
−
−
−
−

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
PNEN13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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