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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 

SST – 22 NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE 

 

 
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 dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułożeniem 

nawierzchni sportowych poliuretanowych. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 pkt. 3. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania nawierzchni powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 

2.2.1. Plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną poliuretanowa w istniejącej strefie relaksu 

Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, bezspoinowa, antypoślizgowa, przepuszczalna dla wody, 

dwuwarstwowa, instalowana „in situ” (bezpośrednio na placu budowy) przeznaczona na place 

zabaw. Łączna grubość nawierzchni: 80 mm- warstwa podkładowa granulat gumowy SBR 1-4 mm 

gr. 68 mm, warstwa użytkowa granulat gumowy EPDM 1-3,5 mm gr 12 mm. Do zastosowania dla 

zabawek, gdzie HIC od 1,8 do 2,1 m.  Posiada Atest Higieniczny PZH, zgodna z normą PN-EN 

1177:2009 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt. 4. 
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Do układania nawierzchni należy użyć specjalistycznego sprzętu tj. urządzenia mieszające 
granulat gumowy, rozkładarki do mas poliuretanowych, natryskarki do mas poliuretanowych, 
maszyna do „wczesywania” piasku kwarcowego oraz granulatu gumowego w sztuczną trawę. 

 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 5. 
 
Zarówno komponenty do mas poliuretanowych jak i sztuczną trawę można transportować 

dowolnym środkiem transportu. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny 
być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 6. 

 
5.1. Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa na place zabaw 

Wykonanie warstwy nośnej- „elastycznej” 
Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych.  

Wykonanie warstwy użytkowej. 
Warstwę tą stanowi system poliuretanowy, który jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 

0,5 -1,5 mm. Czynność tą wykonuje się w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Tak 

przygotowany produkt rozprowadza się na warstwie nośnej ręcznie bądź z układarki Całkowita 

grubość systemu wynosi ok. 10 mm. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni. 

Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia 

oscylowała w przedziale 40-90 %, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3C 

od panującej w danym miejscu temperatury. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt. 7. 
 

6.1. Sprawdzenie jakości robot 
 
Kontrola jakości robót prowadzona jest dla każdego etapu prowadzenia robót. Dla każdej z 

warstw konstrukcyjnych nawierzchni wykonywana będą badania: 

− grubości, 

− wskaźnika zagęszczenia i nośności dla odpowiednio: warstwy odcinającej i dolnej 
warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego 

− nośności: dla dolnej warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego, 

− równości i spadków: dla poszczególnych warstw podbudowy, syntetycznej trawy. 
Badania przeprowadzone będą z uwzględnieniem obowiązujących norm przez upoważnioną 

jednostkę badawczą, a ich wyniki będą dołączone do dokumentacji odbiorowej. Wyniki te będą 
też wymagane przy odbiorach robót ulegających zakryciu. Wyniki odbiorów zapisywane będą w 
dzienniku budowy. Wszystkie wyniki badań będą gromadzone przez wykonawcę. Negatywny 
wynik badania będzie podstawą do nie odebrania danego etapu i jednocześnie obowiązuje 
wykonawcę do poprawy danego zakresu prac. Po poprawieniu prace poddawane są ponownej 
kontroli. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt. 8. 
 

7.1. Jednostki obmiarowe 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 
 

8. ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt.9 . 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru 

 
Ogólne zasady za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 10. 
 

8.2. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni poliuretanowych 
 
Wykonawca będzie informował Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakończeniu 

poszczególnych etapów robót ulegających zakryciu. Dla każdego z nich przeprowadzony będzie 
odbiór częściowy, a wyniki zapisywane w dzienniku budowy oraz na protokołach odbiorów 
częściowych i końcowego. 

Na odbiory robót wykonawca będzie dostarczał również dokumenty potwierdzające jakość i 
przydatność do stosowania w budownictwie użytych materiałów: 

− Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość 

− Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. 

− Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną. 

− Nie należy dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku. 

− Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla 
wody. To jest naturalna cecha nawierzchni . 

− Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, 
bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. 

 
Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni. 

Zgodnie z kartą techniczną oferowanej nawierzchni syntetycznej. 
Badania kontrolne obejmują kontrolę: 

− Równości nawierzchni. 

− Pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych. 

− Grubości nawierzchni. 

− Technicznych dokumentów kontrolnych. 
 
8.3. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowych. 

 
Badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja 

techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie 
sportowe np. Labosport. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej 
producenta. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. Autoryzacja producenta nawierzchni 
poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem 
gwarancji udzielonej przez producenta na nawierzchnię. 
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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 
 

10.1. Normy i Rozporządzenia 
 

− PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie grubości 
nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych 

− PN-EN 12228 Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie wytrzymałości 
połączenia nawierzchni sztucznych 

− PN-EN 14877 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych. Specyfikacja. 
 

10.2. Inne dokumenty: 
 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 
207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 
poz. 881), 

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z 
późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 
627; z późniejszymi zmianami), 


