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B.04.01.01. Tynki cementowo-wapienne
B.04.02.01. Okładziny ścienne

1. Wstęp

1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach  projektu pt.:  „PRZEBUDOWA, REMONT I WYPOSAŻENIE 
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY „ BOGUCICE – ZAWODZIE ”

1.2 Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy 
i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  Kontraktu  wymienionego 
w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  STWiORB  dotyczą  zasad  prowadzenia  Roboty  związanych  z  wykonaniem  tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych obiektu.
Zakres rzeczowy obejmuje:

− wykonanie okładzin ściennych;
− wykonanie tynków zewnętrznych;

zgodnie z Dokumentacją Projektową.

1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową, 
STWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru.
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

− organizacji robót budowlanych;
− zabezpieczenia interesu osób trzecich;
− ochrony środowiska;
− warunków bezpieczeństwa pracy;
− zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
− warunków organizacji ruchu;
− zabezpieczenia chodników i jezdni,

podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia podano 
w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

2. Materiały

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  STWiORB  DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2 Woda wg PN-C-04630
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje i muł.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych B.04.01.01. B.04.02.01

2.3 Piasek wg PN-7B-06711
Tynk mechaniczny gipsowy

2.5 Płytki ceramiczne wg PN-B-12031 i PN-B-12039.
• posadzka płytki gresowe : 40 x 40 cm gr 10 mm : antypoślizgowe R11, grafitowe
• Ściany : płytki gresowe 40 x 40 cm kolor szary

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.3.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.
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 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program 
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

5.2 Ogólne zasady wykonywania tynków.
• Przed przystąpieniem do wykonywania  robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne.

• Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

• Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż+5°C pod warunkiem,  że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek  poniżej  0°C.  W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu 
odpowiednich  środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

• Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w 
czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą.

5.3 Przygotowanie podłoży
Spoiny w murach ceglanych.
W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  wypełniać  zaprawą  spoin  przy  zewnętrznych  licach  na 
głębokości 5-l0mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 
z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.4 Wykonywania tynków trójwarstwowvch
5.4.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.4.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa

gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne -w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,-w 
tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1: 1 :2.

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych
• Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i

gładkiego  podłoża.  W  pomieszczeniach  mokrych  okładzinę  należy  mocować  do  dostatecznie  wytrzymałego
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podłoża.
• Podłoże  pod  okładziny  ceramiczne  mogą  stanowić  nie  otynkowane  lub  otynkowane  mury  z  elementów 

drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
• Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku.
• Bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  wykonywania  robót  należy  oczyścić  z  grudek  zaprawy  i  brudu  szczotkami 

drucianymi oraz zmyć z kurzu.
• Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z 

obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości  2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, 
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

• Elementy  ceramiczne  powinny  być  posegregowane  według  wymiarów,  gatunków  i  odcieni  barwy,  a  przed 
przystąpieniem do ich mocowania -moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

• Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.
• Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 

2mm, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

6. Kontrola jakości Robót

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.6.

6.2 Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
• sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarów i kształtu płytek;
- liczby szczerb i pęknięć;
- odporności na uderzenia;

• w przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).

7. Obmiar Robót

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  robót  jest  1  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanych  i  odebranych  tynków  wewnętrznych  i 
zewnętrznych.
Jednostka obmiarowi robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej okładziny ściennej.

8. Odbiór Robót

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „. Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 
6 dały wyniki pozytywne.

8.2 Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1.  Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.3 Odbiór tynków.

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie  
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
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• pionowego  -  nie  większe  niż 2  mm  na  1  m  i  ogółem  nie  więcej  niż 4  mm  w 
pomieszczeniu,
• poziomego- nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między  

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża,

• trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek  niedostatecznej  
przyczepności tynku do podłoża.

Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne. Wg punktu 5.4

W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z 
Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.

9. Warunki płatności

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 tynków zewnętrznych i wewnętrznych uwzględnia:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót;
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie miejsca robót,
- przygotowanie zaprawy,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
- wykonanie tybków zgodnie z technologią
- ułożenie gładzi gipsowej
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 powierzchni ułożonej okładziny uwzględnia:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót;
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie miejsca robót,
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podłoża,
- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,
- moczenie płytek, docinanie płytek,
- ustawienie i rozbiórką rusztowań,
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebić.
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.
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 10.   Przepisy związane

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-B-30020 Wapno
BN-81/6732-12 Ciasto wapienne.
BN-81/6743-13
BN-86/6743-02 Płyty kartonowo-gipsowe.
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