SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- POSADZKI -pomieszczenia sal dla podopiecznych w DPS w
Nielestnie - II piętro
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
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 posadzek w obiekcie przetargowym.
B.12.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
B.12.01.01 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 oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
B.12.02.00 Posadzki właściwe.
B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych
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.
B12.02.07

Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach
15×15 cm, 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.

B.12.02.08 Panele podłogowe
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
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 (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
–

nie zawierać domieszek organicznych,

–

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.
2.6. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych
wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do
powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i żywice sztuczne)
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:
–

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,

–

temperatura mięknięcia– nie normalizuje się,

–

przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną kitu
o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie,

–

wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm,

–

spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się,

–

odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z wysokości
2,5 m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków,

–

gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm.

2.8. 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
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–

ścieralność

–

na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.

V klasa ścieralności

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
–

stopnice schodów,

–

listwy przypodłogowe,

–

kątowniki,

–

narożniki.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
–

długość i szerokość:

–

grubość:±0,5 mm

–

krzywizna:

±1,5 mm

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.
2.9. Panele podłogowe i wykładziny zgrzewalne
Muszą posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.
Wymagania:
–

nośność paneli – 10,0 kN/m2,

–

odporne na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego 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. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
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.

6. Kontrola jakości
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym
dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmować:
–

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

–

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać
przez ocenę wzrokową,

–

sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

–

sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością
1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

–

sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy
wykonać przez ocenę wzrokową.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 197-1:2002

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-74/B-30175

Kit asfaltowy uszczelniający.

PN-EN 649:2002

Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podłogowe z poli (chlorku winylu).

