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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
wykonania podłoża i posadzek w lokalu nr 4 przy ul. Chopina 2 w Żyrardowie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie podłoży i posadzek.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskim normami i z
definicjami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej STO-01 Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich jakość wykonania oraz zgodność robót z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej STO-01 Wymagania
Ogólne.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej STO-01
Wymagania Ogólne – pkt.2.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z dokumentacją,
specyfikacjami technicznymi i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.2. Woda
Można stosować każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, olej, muł.
2.3. Zaprawy podkłady i wylewki
Wymagane dane techniczne dla gotowych podkładów :

- spełnione wymagania PE-EN 13813,
- produkt musi posiadać atest PZH i aprobatę techniczną ITB,
- wytrzymałość na zginanie >5 Mpa,
- wytrzymałość na ściskanie > 20 Mpa.
Wymagane dane techniczne dla gotowych wylewek :
- spełnione wymagania PE-EN 13813,
- produkt musi posiadać atest PZH i aprobatę techniczną ITB,
- wytrzymałość na zginanie >7 Mpa,
- wytrzymałość na ściskanie > 25 Mpa.
2.4 Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania PN-EN 13139:2004 a w szczególności :
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów.
2.5 Izolacje przeciwwilgociowe
Wszystkie materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi i obowiązującymi normami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2.6 Zaprawy samopoziomujące
Wyroby muszą być zgodne z PN-EN 13813:2003, posiadające ocenę higieniczną
Państwowego Inspektora Higieny.
Baza : mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gęstość nasypowa : ok. 1,1 kg/dm3
Temperatura stosowania : od 5 do 10C
Wytrzymałość na ściskanie ( wg PN-EN 13813 ) : C30
Wytrzymałość na zginanie ( wg PN-EN 13813 ) : F7
Skurcz ( wg PN-EN 13813 ) 0,3 mm/m
Ścieralność ( wg PN-EN 13813 ) : A12
Konsystencja ( wg PN-EN 13813 ) : 145
3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej STO-01
Wymagania ogólne, pkt.3
3.2. Sprzęt
Prace można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, przy czym Wykonawca jest
zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku. Sprzęt używany
przez Wykonawcę inny niż przewidziany w dokumentacji musi uzyskać akceptację
Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej STO-01
Wymagania ogólne, pkt.4.
4.2. Transport
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy stosować sprawne
technicznie środki transportu. Powinny one zabezpieczać załadowane wyroby przed
wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości
przewożonych towarów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać
wymagania ruchu drogowego pod względem formalnym i rzeczowym. Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej STO-01
Wymagania ogólne, pkt.5.
Szczegółowe rozwiązania techniczne dotyczące wykonania podłóg i posadzek określa projekt
budowlany oraz dokumentacja kosztorysowa.
5.2. Gotowe posadzki cementowe
Zaprawa do wykonywania podkładu podłogowego na bazie cementu do stosowania wewnątrz
obiektów budowlanych.
Przygotowanie podłoża :

Podłoże powinno być czyste, nośne, wolne od substancji zmniejszających przyczepność
( pyły, bitumy, oleje ).
Oczyszczone, odkurzone podłoże należy zwilżyć wodą, w przypadku słabego i silnie
chłonącego podłoża zagruntować emulsją gruntującą.
Wykonanie :
Zawartość opakowania wsypać do zimnej wody w proporcji 0,10 do 0,12 litra na 1kg suchego
proszku i dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła kubełkowego lub w betoniarce.
Zaprawę nanosić na przygotowane podłoże tak, jak tradycyjne jastrychy cementowe.
Szerokość układanego pola ok. 2m. Wyrównać zaprawę za pomocą łat przesuwanych po
wcześniej przygotowanych prowadnicach oddzielających pola. Powierzchnię zatrzeć na
gładko. Zaprawę należy użyć w ciągu 2 godzin. W przypadku gęstnienia w tym czasie, należy
ją ponownie wymieszać, dolewając wody. W czasie wiązania chronić przed zbyt szybkim
wysychaniem. Po wstępnym związaniu wykonać dylatację oraz pielęgnować jak tradycyjny
beton.
Przechowywanie :
Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach. Czas
przechowywania do 12 miesięcy.
5.3. Gotowe samopoziomujące zaprawy cementowe
Stosowane do ręcznego wylewania podkładów i podłoży pod płytki ceramiczne, kamienne,
wykładziny elastyczne, parkiety i mozaiki ceramiczne.
Właściwości :
Suchą mieszankę cementową można stosować w dowolnej ilości warstw, lecz tak, aby
grubość jednej warstwy nie przekraczała 20 mm. Przed wylaniem kolejnej warstwy
powierzchnię należy zagruntować emulsją gruntującą.
Przygotowanie podłoża :
Podłoże powinno być czyste i wolne od zatłuszczeń. Wytrzymałość podłoża na rozciąganie
powinna być większa niż 1,5 Mpa. Przed przystąpieniem do wylewania podłoże należy
zagruntować emulsją gruntującą, która ułatwia rozpływanie masy i powoduje wyrównanie
chłonności podłoża. Wylewkę należy oddylatować od ścian, a istniejące w podłożu dylatacje
należy zaznaczyć na ścianach i po związaniu wylewkę w tych miejscach naciąć.
Wykonanie :
Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości wody w proporcji zgodnej z instrukcją
producenta. Składniki intensywnie mieszać do momentu uzyskania wolnej od grudek masy.
Po odczekaniu ok. 5 minut zaprawę dokładnie wymieszać. Na przygotowane podłoże wylać
płynną zaprawę i rozgarnąć po powierzchni podłoża pacą stalową lub łatą oraz chronić przed

zbytnim wysychaniem. Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych
opakowaniach. Czas przechowywania do 12 miesięcy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej STO-01
Wymagania ogólne, pkt.6.
Dostarczane na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.
6.2. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub
innym równorzędnym dokumentem.
6.3. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy również stosować materiałów przeterminowanych ( po
okresie gwarancyjnym ).
6.4. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót.
Sprawdzić prawidłowość wykonania wszystkich elementów zgodnie z pkt. 5 niniejszej SST
oraz dokumentacją techniczną.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej STO01 Wymagania ogólne, pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową dla wszystkich warstw posadzki są jednostki podane w przedmiarze
robót. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i przedmiaru robót z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej STO-01 Wymagania
ogólne, pkt.8
1. Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony po całkowitym stwardnieniu podkładu i
wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbach kontrolnych.
Odbiór powinien obejmować:
a/ sprawdzenie jakości materiałów,

b/ sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu : badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1
mm,
c/ sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej łaty kontrolnej, odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem
należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,
d/ sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za
pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością
do 1 mm,
e/ sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych.
2. Odbiór końcowy robót posadzkowych polega na :
a/ sprawdzeniu zgodności robót z dokumentacją i przedmiarem,
b/ sprawdzeniu jakości użytych materiałów,
c/ sprawdzeniu prawidłowości wykonania podkładu,
d/ sprawdzeniu prawidłowości wykonania posadzki obejmującego :
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki,
- sprawdzenie grubości posadzki monolitycznej,
- sprawdzenie wytrzymałości posadzki monolitycznej,
- sprawdzenie wykończenia posadzki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej
STO-01 Wymagania ogólne, pkt.9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
2. PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia.
3. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały –
Właściwości i wymagania.
4. BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe pełne i samogasnące.
5. PN-86/B-01300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych.

6. PN-88/B-06250 Beton zwykły.
7. PN-B-19701:1977 Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
8. PN-88/6731-08
wielkopiecowego.
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9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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