SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST – 11 GŁADZIE GIPSOWE

1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
gładzi gipsowych 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 robót wykończeniowych obejmuje:
− wyrównać nierówności ścian cienkowarstwową gładzią gipsową na wszystkich ścianach
murowanych,

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
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. Gładzie gipsowe
Gładź gipsową stosuje się do wykonania prac wewnątrz pomieszczeń jako ostateczną warstwę
wykończeniową. Gładź gipsowa jest plastyczna i łatwa w obróbce. Charakteryzuje się wydłużonym
czasem wiązania i dobrą przyczepnością do podłoża. Gładzi gipsowej nie stosuje się na podłożach
drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia wykonana Gładzią Gipsową jest
idealnym podłożem do malowania lub tapetowania.
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2.3. Masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych
Produkt powinien być białą masą szpachlową, przeznaczoną do wykonywania gładzi gipsowych
oraz do wypełniania ubytków na powierzchniach ścian i sufitów. Masa szpachlowa powinna mieć
możliwość zastosowania na typowych podłożach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips,
tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawać się do stosowania wewnątrz
pomieszczeń, przy czym grubość pojedynczej warstwy nie może przekroczyć 2 mm.
Produkt ma być gotową, suchą mieszanką, produkowaną na bazie mączki anhydrytowej,
wypełniaczy wapiennych oraz dodatków modyfikujących nowej generacji. Parametry techniczne
powinny pozwolić na uzyskanie powierzchni o dużej gładkości, stanowiącej doskonałe podłoże
pod malowanie.
Parametry techniczne masy szpachlowej:
− Przyczepność: min. 0,50 MPa
− Gęstość w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3
− Max. grubość jednej warstwy: 2 mm
2.4. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, tynki,
posadzki
Emulsja powinna być jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania
wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, w tym wykonanych z
betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych,
cementowych i cementowo-wapiennych.
Emulsja powinna być doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem
tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, itp.
Emulsja powinna być impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do użycia
wodna dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikać silnie w głąb
podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej
powierzchni. Emulsja winna regulować proces chłonności podłoża i zapobiegać odciąganiu
nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych.
Emulsja powinna poprawiać warunki wiązania zapraw i przyczyniać się do osiągnięcia przez nie
zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności.
Parametry techniczne emulsji:
1) Użytkowanie powierzchni: po 24 godzinach
2) Gęstość emulsji: 1,0 g/cm

3.

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

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− mieszarki do zapraw,
− agregat do mechanicznego nakładania zapraw gipsowych.
Do realizacji zakresu robót można zastosować sprzęt typu: pomosty robocze, rusztowania,
stoliki tynkarskie, łaty, kielnie, pace, szpachle, mieszadła do tynków, pojemniki, wiadra, pędzle,
itp.
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.
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4.

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

Dostawa materiałów na teren wykonywania robót budowlanych odbędzie się samochodem
dostawczym, we wnętrzach obiektu należy zastosować transport ręczny.
Przechowywać w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie zamkniętych
workach, chronić przed wilgocią. Uszkodzone worki przesypać i wyrobić w pierwszej kolejności.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania gładzi gipsowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
5.3. Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża przed wykonaniem gładzi gipsowych polega na oczyszczeniu z
substancji tłuszczowych i powłok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem
zmniejszającym nasiąkliwość i wzmacniającym powierzchniowo podłoże.
Nakładanie gładzi należy wykonywać pacą stalową nierdzewną. Na ścianach wykonujemy
gładź, zaczynając określoną szerokością od posadzki do góry w kierunku sufitu. Zalecana
minimalna grubość jednej warstwy gładzi wynosi minimum 2 mm.
Wykończenie gładzi gipsowych wykonujemy po jej całkowitym wyschnięciu.
Gładź wykańczamy poprzez wstępne przeszlifowanie ręczne na całej powierzchni
drobnoziarnistym papierem ściernym albo specjalną siateczką do szlifowania nr 100, a następnie
doprowadzamy do idealnej gładzi szlifując siateczką nr 180.
Zaleca się gruntowanie ich bezrozpuszczalnikowym środkiem.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt. 7.
6.2. Kontrola jakości wykonania gładzi gipsowych
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do wykonania gładzi gipsowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do
akceptacji.
6.2.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gipsy
szpachlowe, gips tynkarski i klej gipsowy".
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inżyniera.
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6.2.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania gładzi gipsowych powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
− prawidłowości przygotowania podłoży,
− prawidłowość wykonania gładzi.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów 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.

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania
gładzi gipsowych.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
oczyścić.
1) Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 5. dały pozytywne wyniki.
2) Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
− Gładzie gipsowe poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.
− Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości
gładzi, zaliczyć ją do niższej kategorii.6
− W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć gładź i ponownie
wykonać roboty.
8.1. Odbiór gładzi gipsowych
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni gładzi od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej
dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
− pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w
pomieszczeniu,
− poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm na
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
− wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków
− przenikających z podłoża, pilśni itp.,
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
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Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien
zawierać:
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem

9.

PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 10.

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT
−
−
−
−
−
−
−

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.
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