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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – PODŁOŻA I POSADZKI

1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania
i odbioru prac budowlanych dla zadania:

„Przebudowa piwnic zewnętrznych budynku Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, oraz 
utwardzenie terenu wokół budynku od strony wschodniej i południowej”.

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 robót w obiekcie objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą wykonanie podłoży i posadzek.

– wykonanie nowej posadzki betonowej w miejscu likwidacji klatki schodowej

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SSTWiOR, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2. Materiały.
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  robót  według  zasad  niniejszej  specyfikacji  są 
materiały do wykonania posadzek wyszczególnionych w p. 1.3. Podstawowymi materiałami dla 
niniejszej specyfikacji są:

2.2. Woda. 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy  PN-88/B-32250  „Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów  i  zapraw".  Bez  badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.3. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych",
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.



2.4 Pospółka
Wymagania dotyczące pospółek:
- uziarnienie do 50 mm,
- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
- zawartość frakcji pyłowej do 2%,
- zawartość cząstek organicznych do 2%.
- ID=0,60

2.5. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne.
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe".

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
Sprzęt powinien być sprawny i spełniać wszystkie wymagania przepisów BHP.

4. Transport
4.1. – transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniami.

5. Wykonanie robót
5.1. –   Posadzki cementowe  
Posadzkę gr. 4cm wykonać z zaprawy cementowej przygotowanej na budowie lub dostarczonej z 
wytwórni w postaci gotowej do użycia o wytrzymałości min. 12 MPa. 
- Podłoże pod podkład należy oczyścić z kurzu, tłustych plam oraz luźnych cząstek podłoża
-  Podkład  należy  oddzielić  od  pionowych  stałych  elementów  budynku  paskiem  materiału 
izolacyjnego.
-  Otrzymana  posadzka  powinna  mieć  powierzchnię  równą,  stanowiącą  płaszczyznę  poziomą. 
Odchyłki powierzchni podkładu od płaszczyzny nie powinno przekraczać  1mm na 1m a 3mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

6. Kontrola jakości robót

6.1. - Badania przed przyst  ą  pieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny podlegać 
materiały,  które  będą  wykorzystane  do  wykonania  robót  oraz  podłoża.  Wszystkie  materiały 
posadzkowe, kompozycje klejące, jak również  materiały pomocnicze muszą  spełniać  wymagania 
odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać  parametrom  określonym
w dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkładu powinno być  wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót wykładzinowych.
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
-  sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni  podkładu pod względem wymaganej  szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
-  sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się  przykładając w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrową łatę,
-  sprawdzenie  spadków  podkładu  pod  wykładziny  (posadzki)  za  pomocą  2-metrowej  łaty
i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych



i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki  badań  powinny być  porównane z  wymaganiami  podanymi  w pkt.  5.1.,  wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.2. - Badania w trakcie robót
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin posadzkowych powinien obejmować:
-  sprawdzenie prawidłowości ułożenia posadzek oraz ich barwę  i  odcień – sprawdzać  wizualnie
i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
-  sprawdzenie odchylenia powierzchni  od płaszczyzny za pomocą  łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej  w  różnych  kierunkach,  w  dowolnym  miejscu;  prześwit  pomiędzy  łatą  a  badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
-  sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą  cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż  spoin na 
całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,
-  sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 
(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 
płytek z podkładem,
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej  powierzchni  wielkości  1 m2 należy zmierzyć  szerokość  spoin suwmiarką  z 
dokładnością do 0,5 mm
- grubość warstwy zaprawy klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
- poprawności przyklejenia wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie miejsc nie 
przyklejonych, fałd, pęcherzy, odstających brzegów),
-  wyglądu powierzchni – powierzchnia powinna być  równa, czysta, gładka, nie zanieczyszczona 
klejem.
Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy.
6.3. pozostałe zasady wg p.6. ST B - 00 część ogólna.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru podano w ST B - 00 Część  ogólna. Podstawą  dokonywania obmiarów, 
określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest  załączony  do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

8. Odbiór robót.
Roboty uznaje się  za zgodne z dokumentacją  projektową,  SST i  wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki.
Przy robotach  związanych z wykonywaniem posadzek  dokonuje  się  odbioru  robót  ulegających 
zakryciu, którego elementem są podłoża, odbioru częściowego w trakcie wykonywania robót, oraz 
odbioru końcowego.
Odbiór  podłoża  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót  posadzkowych  i  powinien 
obejmować badania określone w pkt. 6.1.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić  badania dotyczące wykonania posadzek wymienione w 
pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badań należy porównać  z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio 
w pkt. 5.1. i dla posadzek określonymi w pkt. 5.2 do 5.4.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać  roboty posadzkarskie za 
wykonane prawidłowo.

9. Podstawa płatności



Podstawą  płatności  jest  wykonanie  elementów  wyszczególnionych  w  punkcie  1.3  niniejszej 
specyfikacji wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę.
Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy związane
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-63/B-10145  Posadzki  z  płytek  kamionkowych,  klinkierowych,  lastrykowych.  Wymagania
i badania przy odbiorze
PN-EN 159:1994 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
E.10% Grupa B III
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
Aprobaty techniczne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.


