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1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru wymiany stolarki drzwiowej w remontowanych pomieszczeniach budynku Internatu
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku przy
ul.Gnilnej 3
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 umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie montaŜu stolarki drzwiowej i okiennej oraz ślusarki
W skład tych robót wchodzi:
-obsadzenie ościeŜy drzwiowych z uszczelnieniem styków
-zawieszenie skrzydeł drzwiowych z regulacją
- obrobienie ościeŜy do lica muru
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania podane sa w OST
2.

Materiały.
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
2.1.0 Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe drewniane płaskie pełne okleinowane
laminatem.
Szczegółowe dane uzgodnić z Inwestorem

2.2.
Okucia budowlane.
- zawiasy czopowe
- okucia antywłamaniowe
- zamki patentowe
2.2.1. KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające,łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia
nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową
przeciwrdzewną.
2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich.
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. NaleŜy
impregnować:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeŜnic.
2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych naleŜy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków
ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST
2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawieraćs kładników
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinie PaństwoweWszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiew-nych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

2

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby naleŜy
układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ l m od czynnych urządzeń
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
2.5. Obrobienie ościeŜy do lica muru wykonać z płyty gipsowej wodoodpornej lub tynk III kat c-w- głaź
gipsowa wraz z pomalowaniem farbą emulsyjną
3.

Sprzęt.
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera.

4.

Transport.
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i
transportować w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą statecz-ności. Sposób
składowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robót.
5.1. Przygotowanie ościeŜy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma przylegać
ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa,
ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić.
5.1.2. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.
Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym)
5 2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej
* Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych .
* OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice naleŜy
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
* Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
świadectwem ITB.
* Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacja projektową.
* Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie; w wypadku
bram bezościeŜnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeŜu.
* Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
* Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.
luzy między skrzydłami - wartość luzu i odchyłek- dla okien +2 dla drzwi +2
miedzy skrzydłai a ościeŜnicą - wartośc luzu i odchyłek- dla okien -1 dla drzwi -1
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych oraz z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.
7.

Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest:
- szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic. lub m2 danego typu okna wg wymiarów od-do
- szt ościeŜnicy

8.

Odbiór robót.
Wszystkie roboty w/w wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie
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5.
9.Podstawa płatności.
Płatność.
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
10.Przepisy związane.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost lniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka
budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych w sciany o róŜnej konstrukcji
B-1/PR-5/85

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

4

