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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z
montażem lekkich obudów gipsowo-kartonowych w systemie szkieletowym w lokalu
mieszkalnym 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 ścianek działowych gipsowo-kartonowych i sufitu podwieszonego.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe , podane w niniejszej SST 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
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania,
ogólnej specyfikacji technicznej STO-01 Wymagania Ogólne – pkt.2.

podano w

Muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Każda partia
materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności,
stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i
aprobatach technicznych. Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może być
stosowany.
2.1.1. Płyty gipsowo-kartonowe wodo i ognioochronne gr. 12,5 mm – wg BN-86/6743-02
2.1.2. Gips szpachlowy – wg PN-B-30042:1997
2.1.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży – wg
odpowiedniej aprobaty technicznej
2.1.4. Taśmy i siatki zbrojące – wg odpowiedniej aprobaty technicznej

2.1.5. Narożniki aluminiowe – wg odpowiedniej aprobaty technicznej
2.1.6. Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gipsowo-kartonowych – wg PN-92/M-83102
2.1.7. Woda do zapraw – wg PN-88/B-32250.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej STO-01
Wymagania ogólne, pkt.3.
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu, odpowiedniego
dla danego rodzaju robót.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej STO-01
Wymagania ogólne, pkt.4.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, zgodnie z
wymogami producenta materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej STO-01
Wymagania ogólne, pkt.5.
1. Przygotowanie podłoży.
Ściany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane suche tynki i
ścianki z płyt g-k, powinny stanowić podłoże sztywne i o w miarę równej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podłoży od płaszczyzny dla tynków klejonych
bezpośrednio od podłoża nie powinno być większe niż 3 mm ma 1m i 10 mm na całej
długości lub szerokości ściany lub sufitu. Odchylenie ścian od pionu na wysokości całej
kondygnacji nie powinno być większe niż 5 mm. Wadliwie wykonane ościeża i zbyt
wystające części ścian należy skuć. Odchylenie sufitów od poziomu nie powinno być większe
niż 3 mm na 1m i 6 mm na całej powierzchni sufitu, ograniczonej ścianami, belkami itp.
Ściany i sufity przed położeniem suchych tynków powinny być oczyszczone z kurzu,
nacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia podłoża powinna być sucha.
2. Profile przyłączeniowe
Profile przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych
elementów mocujących, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania
wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być
podklejone taśmą uszczelniającą.
3. Profile słupkowe

Profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. Profil CW
słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe
rozmieszcza się w odległości 60, 40 lub 30 cm, w zależności od zaleceń wybranego systemu.
Profili CW nie mocuje się do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest
wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania płyt ( rozstawianie profili
do płyty ). Odległość ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli
tak nie jest, należy wszystkie profile przesunąć o odpowiednią odległość, zmniejszając
rozstaw pomiędzy pierwszym i drugim profilem.
4. Pokrycie strony jednej ściany
Pokrycie strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm. Odstęp
między wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza
warstwa płyt jest mocowana w odstępach równych 75 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje się
położenie rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być
podniesione na ok. 10 mm. U góry należy pozostawić 5 mm szczelinę, umożliwiającą
kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW mocowanych do stropów. Spoiny
w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
5. Izolacja przestrzeni pomiędzy płytą i ścianą
Po zapłytowaniu strony ściany i po ułożeniu instalacji ( elektrycznej ), należy umieścić
między profilami wełnę mineralną lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. Sztywna
wełna w płytach nie wymaga z reguły dodatkowego mocowania. Wełnę w postaci maty
zabezpiecza się przed osunięciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub długich
wkrętach wkręcanych w profile.
6. Ścianki instalacyjne
Przy prowadzeniu w ścianach działowych instalacji hydraulicznych należy pamiętać, że
wewnątrz profili można prowadzić jedynie cienkie rurki o średnicy nie większej niż połowa
szerokości profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych należy zastosować
specjalną konstrukcję, tzw. ściankę instalacyjną. Do montażu takiej ściany zwykle używa się
profili CW 50, dzięki czemu minimalizuje się niezbędną grubość ściany. Dla zapewnienia
odpowiedniej stabilności, profile słupkowe z obydwu stron łączone są poprzecznie za pomocą
pasków płyty gipsowo-kartonowej o długości 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokości ściany.
Zasadniczo stosowane jest płytowanie dwuwarstwowe, jedynie ściany, które nie muszą
przenosić obciążeń z urządzeń sanitarnych i nie będą wykańczane płytkami ceramicznymi,
mogą mieć płytowanie jednowarstwowe. W tym przypadku wysokość maksymalna ściany
będzie mniejsza i należy podawać ją jak dla ściany 3.40.01 przy stosowaniu profili CW 50 i
jak dla ściany 3.40.02 dla profili CW 75. Od strony pomieszczeń o podwyższonej wilgotności
powietrza należy stosować płyty g-k w obydwu warstwach.
Przy montażu urządzeń sanitarnych należy stosować specjalne stelaże montażowe, które
przejmują dużą część obciążeń, zmniejszając odkształcenia ściany. Stelaże montuje się do

konstrukcji nośnej ściany, a po zapłytowaniu jednej strony ( tej od strony armatury ), można
przystąpić do montażu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelaży za pomocą obejm i
uchwytów z podkładkami z gumy zmniejsza przenoszenie dźwięków od armatury. Rury z
zimną wodą muszą być zaizolowane dla uniknięcia roszenia. Stosowanie izolacji z wełny
mineralnej zalecane jest też na całej powierzchni wewnętrznej, po obu stronach ściany
instalacyjnej.
W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu ścian konstrukcyjnych
można wykonać ściankę osłonową kryjącą rury, bazując na konstrukcji okładziny ściennej
3.21.15 lub 3.21.20 dla rur o średnicy nie większej niż 90 mm lub ścianki instalacyjnej dla
dowolnych średnic. Wysokość takiej ścianki może być równa wysokości pomieszczenia lub
mniejsza. W drugim przypadku zwieńczeniem od góry będzie póła. Pokryciem takiej
konstrukcji powinna być podwójna warstwa płyty g-k
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej STO-01
Wymagania ogólne, pkt.6.
Kontrola jakości materiałów :
- przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z
projektem technicznym i zamówieniem,
- wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym
oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z
odpowiednim dokumentem odniesienia, potwierdzającym dopuszczenie materiału do
powszechnego stosowania w budownictwie ( polską normą, aprobatą techniczną ). W
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości przez wydanym
producenta, powinien on zostać zbadany zgodnie z odpowiednimi normami
- materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich
jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania,
- nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom norm,
- nie należy stosować materiałów przeterminowanych,
- wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika
budowy
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej
STO-01 Wymagania ogólne, pkt.7.

Jednostką obmiarową robót jest m2 tynku , ścianki i sufitu . Ilość robót określa się na
podstawie projektu ( przedmiaru ) z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej STO-01 Wymagania
ogólne, pkt.8
Sufity podwieszane i ścianki działowe z płyt g-k, jako zanikające, wymagają odbiorów
częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do
których dostęp później będzie niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien
obejmować sprawdzenie : stanu podłoża, jakości zastosowanych materiałów, jakości i
dokładności wykonania stelaży. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. Badanie końcowe tynków i ścianek z płyt g-k należy
przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie : zgodności
ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych ( projektem budowlanym i specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót, certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych
wyrobów budowlanych, prawidłowości przygotowania podłoży, sprawdzenie prawidłowości
zamocowania płyt, sprawdzenie prawidłowości wykończenia suchych tynków w stykach,
narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z
sufitem, sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków,
grubości tynku, wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku. Odbiór gotowych tynków i
ścianek z płyt g-k następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem,
którego przedmiot określają projekt budowlany i specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien być odebrany, jeżeli
wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje
wynik negatywny, tynk nie powinien zostać przyjęty.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej
STO-01 Wymagania ogólne, pkt.9.
Płaci się za ustaloną ilość m2 tynków , ścianek
zamówieniem.

i sufitu, wykonanych zgodnie z

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-B 79405:1997+PN-B-79405/Az1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe,
2. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze,
3. PN-EN 14195:2005 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemów z płyt
gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań.

