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1.

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania
oraz odbioru robót wykładzinowych z tworzyw sztucznych w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia im.Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku przy ul.Gnilnej 3
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowaj specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie wszystkich robót wykładzinowych przewidzianych w projekcie
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:
-

zdjęcie parkietu

-

skucie wylewki betonowej z subitem

-

wykonanie wylewek betonowych i warstw samopoziomujących

– pokrycie podłóg
podłogowych,

wykładziną n.p.typuTARKET monolit, które stanowią wierzchni element warstw

- ułoŜenie paneli podłogowych
- ułoŜenie parkietu
- ułoŜenie terakoty
- odwiezienie gruzu na wysypisko
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i
sposobów oceny podłoŜy, wykonanie wykładzin, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod patentowych
lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi
w OST .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST .
1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych
Dokumentację robót wykładzinowych stanowią:
-

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

-

projekt wykonawczy (jeŜeli taka potrzeba występuje),

-

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych),
zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz.
2072),

-

dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

-

aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami),
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-

protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań
kontrolnych,

-

dokumentacja powykonawcza.

2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych powinny mieć:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego
stosowania w budownictwie.
2.2.2. WYKŁADZINY
Wykladziny powinny odpowiadać następującym normom:
– PN-75/B-04270 - Wykładziny dywanowe z polichlorku winylu.Badania
– PN-78/B-89004
- Materiały podłogowe z polichlorku winylu.Wykładziny elastyczne bez warstwy
izolacyjnej
Wykładzina zgrzewalna bezspoinowa, winylowa klasa ścieralności AC 5-przeznaczona do pomieszczeń
uŜyteczności publicznej. Materiał na posadzkę powinien być trwały, o powierzchniach gładkich,
antypoślizgowych,zmywalnych,nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco
dezynfekcyjnych,powinna spełniać wymóg tródnozapalności.
n.p. typu TARKETT MONOLIT zabezpieczenie PUR Reinforcod:grupa ścieralności P wg EN 660;klasa
uŜytkowania 34/43;grubość w-wy ścieralnej 2,0mm
2.2.3. Podkłady cementowe i betonowe

1.

W zaleŜności od wymaganej wytrzymałości na ściskanie i zginanie podkład cementowy moŜe być
wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego z cementem portlandzkim marki
35 albo 25, albo innego cementu wskazanegow projekcie.
,
2. Jako kruszywo do zapraw cementowych naleŜy stosować piasek do zapraw budowlanych
dowolnej klasy, odmiany l lub piasek uszlachetniony, odpowiadające normie PN-B/79-06711.
3. Jako kruszywo do mieszanek betonowych naleŜy stosować kruszywo mineralne stosowanedo
betonu zwykłego. Największy wymiar ziarna kruszywa w podkładach o grubości do 40 mm
nie powinien być większy niŜ 8 mm, a w podkładach o grubości powyŜej 40 mm — 16 mm.
4. Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniające, poprawiające urabialność lub modyfikujące właściwości technicz-ne zapraw i betonów.
Rodzaj domieszki i jej ilość powinna być określona przez laboratorium zakładowe.
2.2.4. Woda
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować naleŜy wodę
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.”
Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana wodociągowa woda pitna.
2.2.5 Panele podłogowe
Budowa paneli podłogowych (patrząc od dołu):
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•
•
•
•
•

spód - laminat przeciwpręŜny zapewniający stabilność wymiarową
płyta nośna panela HDF - gęstość >800kg/m3
warstwa dekoracyjna (wzór np. buk, dąb)
warstwa górna ścieralna - bezbarwny laminat o duŜej wytrzymałości HPL lub DPL
struktura laminatu

W
•
•
•

zaleŜności od zastosowanego typu pióra i wpustu :
podłogi tradycyjne klejone
podłogi n.p.typu LOC - dobijanie desek w płaszczyźnie podłoŜa przy uŜyciu klocka
podłogi n.p.typu CLICK - deski łączy się poprzez odpowiednie wsunięcie pióra w zamek wpustu pod
odpowiednim kątem i zatrzaśnięcie, później dobicie krótszego boku
• podłogi n.p.typu EASY CLICK - układ zatrzaskowy (najpierw zatrzaskuje sie krótszy później dłuŜszy
brzeg panela)
Rodzaj i kolor paneli uzgodnić z Inwestorem
2.2.6.Parkiet
* Podłoga drewniana konstrukcji dwuwarstwowej o powierzchni naturalnej, naturalnie olejowanej lub
lakierowanej.
* Powierzchnia: warstwa uŜytkowa o grubości ok. 4 mm, nie mniej niŜ 3,6 mm oraz 6,5 mm nie mniej niŜ
6 mm
* Warstwa spodnia: równolegle rozmieszczone deszczółki mozaikowe dębowe, o układzie poprzecznym
względem warstwy uŜytkowej.
* Warstwa uŜytkowa z następujących gatunków drewna:
buk, dąb, Klej, olej pochodzenia roślinnego lub lakier akrylowy UV, szpachlówka.
1. konstrukcja powierzchni
lamela o dł. 490 mm i szer. 70 mm i grubościach ok.4,2 mm i ok. 6,0 mm
2. wymiary
długość 490 m
szerokość 70 mm
grubość 14 mm
1 klepka = 0,0343 m2
3. precyzja obróbki
Klasyczne zamykanie typu pióro-wpust. Frezowanie diamentowym ostrzem. Odchylenie maksymalne
0,2 mm ponad krawędź sąsiedniej klepki zgodnie z DIN 280.
4. właściwości fizyczne
Waga: 7,5 kg/m2 w zaleŜności od gatunku
Wilgotność: 9+/-2 % cięŜaru suchej masy według DIN280
Przewodność cieplna:0,14 W/mK
Wytrzymałość cieplna:0,9m2K/W
Izolacja akustyczna: 8-11 db
Twardość: (Brinell 10 mm)
- Dąb-3,7
- Buk-3,8
Dwie warstwy połączono dobrej jakości klejem PU produkcji Kleiberit termicznie na prasie, co równieŜ
wpływa na jakość produktu finalnego.
6. trwałośc lakieru
6 powłok lakieru UV wolnego od rozpuszczalników nie emitującego formaldehydów podczas
utwardzania ilość nałoŜonego lakieru 120 g/m2. Wielokrotna moŜliwość cyklinowania. Klasa emisji=E0.
Wysokiej trwałości lakier Klumpp moŜe być stosowany wielokrotnie.
7. kąt odbicia
Ok.30% +/-5 przy 60-cio stopniowym kącie.
8. światłotrwałość
Naświetlanie UV 24h. Przedział 1-5. 5=najbardziej odporna.
* Dąb-4
* Buk-4
9. odporność chemiczna
Powszechnie uŜywane chemikalia z wyjątkiem wodorotlenku amonowego. Przedział 1-5. 5 bez wpływu
na podłogę.
* Aceton-5
* Olej,oliwa-5
* Kawa-5
* Etanol-5
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* Mleko-5
* Woda destylowana-5
* Wino-5
* Herbata-5
* Powszechnie uŜywane detergenty-5.
10. sposób pakowania
490x70x14 mm
1 karton = 1,646m2 1 paleta 48 paczek = 79,02 m2
2.2.7 Płyty i płytki ceramiczne
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
– PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%.
Grupa B I.
– PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E≤6%.
Grupa B IIa.
– PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E≤10%.
Grupa B IIb.
– PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa
B III.
– PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
Płytki terakotowe na podłogę zastosować o wym 30x30 antypoślizgowe kl R 11-13 klasa ścieralności IV
AC 3-5
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to
płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i
twardość.
2.2.8. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.9. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
–

listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

–

środki ochrony płytek i spoin,

–

środki do usuwania zanieczyszczeń,

–

środki do konserwacji wykładzin i okładzin.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.
3.

SPRZĘT I NARZĘDZIA

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych naleŜy stosować:
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa,
– 'nóz księŜycowy
– końcowki do spawania termicznego
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejących,
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– łaty do sprawdzania równości powierzchni
- sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCv w kolorze dostosowanym do wykladziny,
– poziomnice,
– gąbki do mycia i czyszczenia,
4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4

4.2. Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń.
Zaleca się uŜywać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu
naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku duŜych
ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku i rozładunku ładunku
urządzeń mechanicznych.Panele podłogowe przed montaŜem powinny leŜakować w zamkniętych pakietach
w pomieszczeniu, w którym będą zakładane około 2 dni.
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST
5.2. Warunki przystąpienia do robót
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:
–

wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoŜy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podłóg,

–

roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),

–

wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów
konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.
3) Roboty wykładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ +5şC i temperatura ta
powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
4) Wykonane wykładziny naleŜy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i
przewiewem.
5.3. Wykonanie wykładziny
5.3.1. PodłoŜa pod wykładziny
PodłoŜa pod wykładziny moŜe stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm.
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
– podkłady związane z podłoŜem – 25 mm
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona
resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami
antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie moŜe przekraczać 5 mm na
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całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.
W podkładzie naleŜy wykonać, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Wewnątrz
budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niŜ 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w
miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku
róŜnych rodzajów wykładzin.Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym przez
Inspektora.Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się
zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów
cementowych włóknem polipropylenowym.
Wykonanie podkładów
1. Temperatura powietrza przy wykonaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna być niŜsza niŜ 5°C.Zapraw ę cementową lub mieszankę betonową naleŜy przygotowywać przez mechaniczne zmieszanie składników według receptury określonej przez
laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą (5—7 cm zanurzenia stoŜka
pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieć konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną.
2. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej;ilość
cementu w podkładach cementowych nie powinna być większa niŜ 400 kg/m3.

3. Zaprawę cementową lub mieszankę betonową naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu między
listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem
ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni.
Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilŜania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej
zaprawy.
5. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną, zgodnie
z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą,
przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niŜ 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
6. Podkłady zbrojone naleŜy wykonywaćw dwóch warstwach, tj. najpierw warstwę o grubości
równej połowie grubości podkładu,a po ułoŜeniu zbrojenia — uzupełnienie mieszanką betonową do pełnej grubości podkładu.Grubość poszczególnych warstw powinna być wyznaczana
za pomocą listew kierunkowych o odpowiedniej wysokości.
7. W świeŜym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez
nacięcie brzeszczotem packi stalowej na głębokość 1/3—1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin
skurczowych nie powinien prze-kraczać 6 m, a w korytarzach — 2—2,5-krotnej ich szerokości, jeŜeli w
projekcie nie ustalono inaczej.
8. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią
polietylenową lub wilgotnymi tro-cinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.
DuŜym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę
warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych
fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi
koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.
Masy szpachlowe stosowane do wyrównywania defektów powierzchni podkładów powinny zapewniać
naleŜytą przyczepność do podkładów oraz wytrzymałość na ściskanie nie mniejszą niŜ wytrzymałość
podkładu.
preparaty do gruntowania powierzchni podkładów powinny charakteryzować się krótkim czasem
wsiakania i schnięcia oraz powinny być niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.
Instalacja wykładzin obiektowych PCV n.p. Tarkett
Wymagania podstawowe Posadzki z wykładzin PCV powinny być wykonywane zgodnie z przedmiarem i
poleceniami Inspektora, który powinien określać konstrukcję podłogi, rodzaj wykładziny, wykończenie
posadzki przy ścianach, a takŜe sposób wykończenia spoin. Posadzki z wykładzin PCV mogą być
stosowane w suchych pomieszczeniach w budynkach uŜyteczności publicznej lub mieszkalnych.
W pomieszczeniach, w których gromadzenie się na powierzchni posadzki ładunków elektrostatycznych
zagraŜa bezpieczeństwu uŜytkowników (np. w salach operacyjnych w szpitalach) lub powoduje zakłócenia w
działaniu aparatury elektrycznej (np. w laboratoriach elektronicznych maszyn cyfrowych itp.), posadzki
powinny być wykonane ze specjalnych wykładzin PCV antyelektrostatycznych.
Wykładziny PCV antyelektrostatyczne powinny charakteryzować się opornością elektryczną poniŜej 1 - 108
omów.
Przygotowanie podłoŜa: PodłoŜe powinno być gładkie, równe, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. PodłoŜa z płyt
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wiórowych naleŜy kłaść zgodnie z zaleceniami producenta.
Wilgotność podłoŜa nie moŜe być większa niŜ 3 % - dla podłoŜa cementowego, 1,5 % - dla podłoŜa
anhydrytowego i gipsowego oraz 9 % dla podłoŜa z płyt wiórowych. Wilgotność podłoŜa powinna być
zbadana bezpośrednio przed rozpoczęciem układania wykładzin PCV.
Do wygładzania powierzchni podłoŜa wykazującego usterki naleŜy stosować masy wyrównujące
zapewniające naleŜytą przyczepność do podłoŜa, krótki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujące
obniŜenia właściwości wytrzymałościowych podłoŜa. Grubość warstwy wygładzającej powinna wynosić 2-3
mm. Do przygotowania podłoŜa naleŜy uŜywać tylko mas wodoodpornych.
Przed przystąpieniem do układania wykładzin PCV podłoŜe powinno być dokładnie oczyszczone i
odkurzone. Podkład anhydrytowy oraz gipsowy naleŜy 24 godz. przed przyklejeniem wykładziny
zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym. Podkład cementowy wymaga zagruntowania, jeŜeli
wykazuje ślady pyłu.
Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni powinny charakteryzować się krótkim czasem wsiąkania i
schnięcia oraz powinny być niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiałów podłogowych.
PodłoŜe przygotowane pod cokoły powinno zachodzić na ściany do wysokości ok.10 cm.
W celu uzyskana najlepszego rezultatu naleŜy sfazować przy pomocy szpachli wodoodpornej skok
pomiędzy cokolikiem a ścianą, tak aby otrzymać płynne przejście.
W przypadku podłoŜy szczelnych, zabezpieczonych przed wilgocią lub nie absorpcyjnych, wykładzinę moŜna
kłaść dopiero, gdy rozprowadzony klej osiągnie ciągliwą konsystencję. Zaleca się takie dopasowanie
wykładziny, by złącza arkuszy znalazły się w odległości nie mniejszej niŜ 0,5m od najbliŜszego otworu
ściekowego.
Przygotowanie materiału do instalacji: Do wykonywania posadzek z wykładzin PCV powinny być dobierane
materiały (wykładziny, kleje, masy wyrównujące, środki gruntujące itp.) odpowiadające normom
państwowym lub świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Do wykonania posadzek w pomieszczeniach uŜyteczności publicznej naleŜy stosować wykładziny o
grubości, co najmniej 2 mm, a w pomieszczeniach mieszkalnych o grubości nie mniejszej niŜ 1,6 mm.
Do przyklejania wykładzin PCV naleŜy stosować kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny.
Powinny one zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podłoŜem oraz nie powinny
oddziaływać szkodliwie na podłoŜe i wykładzinę.
Do spawania wykładzin PCV naleŜy stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze
dostosowanym do koloru spawanej wykładziny, jeŜeli projekt nie przewiduje inaczej; średnica sznuru
spawalniczego powinna wynosić 4-5 mm.
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki nie powinna być niŜsza niŜ
18ş C i powinna być zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny podłogowe PCV i kleje, naleŜy dostarczyć do pomieszczeń,
w których będą stosowane, co najmniej 24 godz. przed układaniem.
Przed instalacją naleŜy wybrać rolki wykładziny wg numerów fabrycznych. NaleŜy zachować etykiety
fabryczne wszystkich rolek, aŜ do chwili zakończenia instalacji. W miarę moŜliwości rolki naleŜy przewijać
przed instalacją. NaleŜy je przechowywać w pozycji pionowej.
Ewentualne wady towaru naleŜy zgłaszać u dystrybutora. Zgłoszenie powinno zawierać kody barw i numer
rolki, które są umieszczone na etykiecie rolki.
Instalacja Wykładzina PCV powinna być na 24 ha. przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na
arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułoŜona na podłoŜu tak, aby arkusze tworzyły
zakłady szerokości 2-3 cm. Arkusze, które po tym czasie nie przylegają dokładnie do podłoŜa i wykazują
deformację (sfalowanie, pęcherze itp.), nie mogą być przyklejane i powinny być przekazane do dyspozycji
dystrybutora jako wadliwe.
Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niŜszą niŜ 18° C). Dopiero
wtedy naleŜy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę moŜliwości naleŜy rozłoŜyć je na płaskim podłoŜu, by
materiał pozbył się napręŜeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku
dłuŜszych arkuszy.
Do przyklejania wykładzin PCV naleŜy stosować kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny i w
instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju osakrylowego) powinny być nanoszone na
podkład równomierną warstwą, przy uŜyciu packi ząbkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu
kleju Pronikol) naleŜy nanosić na podłoŜe i spód wykładziny za pomocą packi gładkiej. Powinny one
zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podłoŜem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie
na podłoŜe i wykładzinę.
Wykładziny PCV powinny być przyklejone do podłoŜa całą powierzchnią, zapewniając posadzce mocne i
trwałe związanie z podłoŜem. Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie
przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów arkuszy PCV itp. Wszelkie zanieczyszczenia
klejem powierzchni posadzki naleŜy niezwłocznie usunąć.
Arkusze wykładziny naleŜy ułoŜyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niŜ 0,5
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mm.
Powierzchnia posadzki z wykładziny PCV powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne nierówności badane
przez przyłoŜenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niŜ 5 mm.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niŜ 2
mm/ 1mm i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
Aby uniknąć ewentualnych róŜnic w odcieniach na krawędziach sąsiadujących ze sobą arkuszy wykładzin,
arkusze naleŜy odwracać tak, by po zamontowaniu wykładziny prawe brzegi fabryczne sąsiadowały z
prawymi, a lewe z lewymi.
W pomieszczeniach naraŜonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o wysokich
wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki między arkuszami wykładzin PCV powinny być spawane.
Spawanie spoin jest równieŜ wymagane w przypadku posadzek z wykładzin PCV antyelektrostatycznych.
Spoiny spawne nie powinny wykazywać ubytków, miejscowych zmian barwy i uszkodzeń wykładziny w
obrębie złącza, sznur spawający naleŜy ściąć równo z powierzchnią posadzki.
Do spawania wykładzin PCV naleŜy stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze
dostosowanym do koloru spawanej wykładziny, jeŜeli projekt nie przewiduje inaczej; średnica sznuru
spawalniczego powinna wynosić 4-5 mm.
Posadzki z wykładzin PCV antyelektrostatycznych naleŜy wykonać ściśle według projektu, który powinien
uwzględniać rozmieszczenie sieci uziemiającej oraz wykładziny PCV, a takŜe szczególne zalecenia.
Do przyklejania taśm sieci uziemiającej oraz wykładziny antyelektrostatycznej naleŜy stosować specjalne
kleje prądoprzewodzące. Spoiny między arkuszami wykładzin powinny być spawane.
Uwagi ogólne NaleŜy uŜywać tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych i stosować się do
wskazań ich producenta.
Arkusze wykładziny naleŜy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego za pomocą końcówki do
spawania termicznego.
W celu usunięcia zgrzewu naleŜy stosować specjalny „nóŜ księŜycowy”.
Układanie paneli podłogowych
PodłoŜe powinno być równe, gładkie, stabilne.
PodłoŜa z desek naleŜy przygotować poprzez podobijanie gwoździ, wyszlifowanie wystających sęków,
grzbietów itp. Przy większych nierównościach naleŜy wyłoŜyć podłogę drewnianą płytami wiórowymi.
PodłoŜa betonowe muszą być odpowiednio suche, większe nierówności naleŜy wyrównać masą
samopoziomującą lub szpachlową.
Na przygotowane podłoŜe naleŜy połoŜyć folię paroizolacyjną z zakładem min. 20cm (nie dotyczy podłóg
drewnianych). Następnie na folię układamy piankę pod panele lub podkład Ekopłyta.
Panele naleŜy układać wzdłuŜ padania światła lub wzdłuŜ lini uŜytkowania. Zaczynamy od sprawdzenia w
kilku miejscach czy ściana jest prosta i czy jest jednakowa szerokość pomieszczenia. NaleŜy przeliczyć
szerokość pokoju tak by ostatni rząd paneli miał szer. conajmniej 5cm.
MontaŜ parkietu
·
Podczas układania parkietu temperatura otoczenia powinna wynosić 18-22 °C, natomiast wilgotno ść
powietrza winna mieścić się w granicach 45-60%.
·
PodłoŜe nierówne lub nietrwałe naleŜy wyrównać i wzmocnić masą samopoziomującą (maksymalne
dopuszczalne odchylenie od płaszczyzny podłoŜa to 2mm/2mb mierzone łatą).
·
Wilgotność podłoŜa cementowego, do którego zostanie przyklejony parkiet powinna wynosić
maksymalnie 2% mierzonych metodą CM.
·
PodłoŜe powinno być zabezpieczone izolacją antywilgociową, zapobiegającą przed chłonięciem
wilgoci.
·
Zalecamy stosowanie całych systemów pochodzących od jednego producenta chemii: preparaty
gruntujące do przygotowania podłoŜa i wyłącznie kleje, których producent dopuszcza montaŜ parkietu
lakierowanego.
·
Gotową podłogę wykańczamy listwami i zabezpieczamy środkiem impregnującym.
* W przypadku malowania ścian po ułoŜeniu parkietu naleŜy podłogę zabezpieczyć folią lub kartonem.
PodłoŜa pod terakotę
PodłoŜa pod wykładziny moŜe stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm.
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
– podkłady związane z podłoŜem – 25 mm
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– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona
resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami
antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie moŜe przekraczać 5 mm na
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.
W podkładzie naleŜy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a
maksymalna długość boku nie większa niŜ 3,5 m.
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niŜ 5x6 m. Dylatacje powinny być
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz
w styku róŜnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i
kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być
podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych
włóknem polipropylenowym.
DuŜym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę
warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych
fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi
koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.
Układanie terakoty.
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować
sposób układania płytek.
PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość
większą niŜ połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca
określone w dokumentacji wzory lub składająca się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek.
Wybór kompozycji klejących zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych wykładzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŜnika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klej ąca powinna być nałoŜona równomiernie i
pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Wielkość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane
wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod płytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zaleŜności od wielkości płytek:
–

50 x 50 mm

–

3 mm

–

100 x 100 mm

–

4 mm

–

150 x 150 mm

–

6 mm

–

200 x 200 mm

–

6 mm

–

250 x 250 mm

–

8 mm

–

300 x 300 mm

–

10 mm

–

400 x 400 mm

–

12 mm.

Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na
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wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŜy od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości płytek
i wynosi średnio około 6-8 mm.
Po nałoŜeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŜnika.
Nakładając pierwszą płytkę naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu (około 1 cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i
docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki naleŜy dołoŜyć do sąsiednich,
docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej kompozycji
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem
gumowym.
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą
powierzchnią płytki. MoŜna to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią
powierzchnie przyklejanych płytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
–

do 100 mm

–

od 100 do 200 mm – około 3 mm

–

od 200 do 600 mm – około 4 mm

–

powyŜej 600 mm

– około 2 mm

– około 5-20 mm.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna
teŜ usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po ułoŜeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja
projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania płytek moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenie płytek. Dokładny
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą mokrym
pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni
wykładziny pacą gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką.
ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny.
Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. JeŜeli w
pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜanie ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być takŜe
płytki.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST .
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny podlegać materiały,
które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa.
Wszystkie materiały – wykładziny, kompozycje klejące, jak równieŜ materiały pomocnicze muszą
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom
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określonym w dokumentacji projektowej.
KaŜda 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 i okładzinowych. 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 naleŜy 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. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin z dokumentacją
projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.
6.4.

Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań
dotyczących wykonanych wykładzin a w szczególności:
−

zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

−

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

−

prawidłowości przygotowania podłoŜy,

−

jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin ,

−

prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg ścian powinien obejmować:
−

sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia wykładziny; ich barwę i odcień naleŜy 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 róŜnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia
naleŜy mierzyć z dokładności do 1 mm,

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania
i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i
wykonawcy.
6.5.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin

6.5.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:
−

cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin
dla których róŜnorodność barw jest zamierzona),

−

cała powierzchnia pod wykladziną powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) ,
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grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,

−
−

dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m)
nie powinno być większe niŜ 3 mm na długości łaty i nie większe niŜ 5 mm na całej długości lub
szerokości posadzki,

−

szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,

−

listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.

7.2.

Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w
świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów,
fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2.
W przypadku rozbieŜność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się
według stanu faktycznego.
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST

8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoŜa. Odbiór
podłóŜ musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych.
W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badań naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóŜ i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3.
dla wykładzin .JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie
i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemoŜliwa (szczególnie w przypadku
zaniŜonej wytrzymałości) podłoŜe musi być skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóŜ) oraz
materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeŜeli umowa
taką formę przewiduje.
8.4.

Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłoŜonych
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dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:
−

projekt budowlany,

−

projekty wykonawcze

−

dokumentację powykonawczą,

−

szczegółowe specyfikacje techniczne,

−

dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,

−

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,

−

protokóły odbioru podłoŜe,

−

protokóły odbiorów częściowych,

−

instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

−

wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty wykładzinowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i
dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W
takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
jeŜeli to moŜliwe, naleŜy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,

−
−

jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości wykładziny lub
okładziny zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym
obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.

−

w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia
wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
−

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

−

ocenę wyników badań,

−

wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia,

−

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.
8.5.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po uŜytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z
usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin z uwzględnieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone
wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST .

9.2.

Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe moŜe być dokonana
według następujących sposobów:
-

rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość
wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości
robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

-

rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru
częściowego robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
9.3.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:
−
−

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii
robót z kosztami zakupu,

−

wartość pracy sprzętu z narzutami,

−

koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,

−

podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzględniają równieŜ przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe,
pielęgnacja wykonanych wykładzin , wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zuŜycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-EN 13813:2003

Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-78/B-89004

Materiały podłogowe z polichlorku winylu.Wykładziny elastyczne bez w-wy
izolacyjnej

PN-77/P-04947

Metody badań wyrobów włókienniczych.dywany chodniki i wykładziny podłogowe

PN-75/B-04270

Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu.Badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
−

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne .

−

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok.
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