I/19 KAMIENIARSKIE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
ST-00 - Specyfikacja Techniczna Wymagania ogólne
SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
I WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji techniczne są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót okładzinowych z płyt granitowych w ramach robót remont elewacji budynków SOK i
byłej Suwalszczyzny przy ul. Noniewicza w Suwałkach.
Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające celu wykonanie :
- wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki granitowe
- wykonanie okładzin z płyt granitowych szarych typu Strzegom o grubości 2 i 3 cm granitowymi
płomieniowanymi
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i
sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania w/w robót oraz ich odbioru.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi
w ST-00 „Wymagania ogólne".
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność
z dokumentacją projektową SST poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne"
2. MATERIAŁY

Płyta schodowa - płaski fragment naturalnego kamienia granitu koloru szarego typu Strzegom gr. 2-3
cm płomieniowanego uzyskany w wyniku cięcia .
2.1. Roboty rozbiórkowe

• Materiały z rozbiórki i gruz wywieźć na składowisko, koszty transportu i utylizacji materiałów
rozbiórkowych należy uwzględnić w wycenie robót rozbiórkowych.
• Materiały nadające się do ponownego wbudowania złożyć w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
2.2. Roboty betonowe - naprawcze

• Gotowe suche mieszanki zapraw cementowych do naprawy elementów betonowych zewnętrznych:
mieszanki zapraw do wykonania warstwy kontaktowej, mieszanki do wykonania warstwy
wyrównawczej, np. w systemie ATLAS BETONER lub równoważnym, wymagana przyczepność do
betonu po 28 dniach : 1,0 MPa, zaprawy mrozo- i wodoodporne
• Środki do gruntowania podłoży betonowych
• Materiały pomocnicze
2.3. Okładziny kamienne

• Płyty kamienne granitowe o nominalnej grubości minimum 20-30 mm w zależnoś ci od miejsca ich
ułożenia / 20mm podstopnice, 30mm stopnice i spoczniki/
• zaprawa do układania płyt kamiennych - gotowa mieszanka,

• środek do gruntowania podłoża
• woda wg PN-89/B-32250
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z projektem , postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
próbki do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

UWAGA !
Wykonawca jest zobowiązany, przed dokonaniem wyceny, do sporządzenia
dokładnego obmiaru robót w miejscu wbudowania materiałów.
2.1.1. Wygląd zewnętrzny
Właściwość tę należy deklarować zawsze odwołując się do próbki na próbce należy umieścić nazwę i
adres producenta, jak również mianownictwo kamienia. Barwę, użylnienie, teksturę itp. należy
określić wizualnie. Wygląd zewnętrzny płyt musi zaakceptować Inspektor Nadzoru.
2.1.2. Wytrzymałość na zginanie
Wytrzymałość na zginanie należy oznaczyć metodą badania wg EN 12372 lub EN 13161 wartość
średnia.
2.1.3. Przyczepność
Wartość przyczepności zależy od warunków podłoża, typu kleju i wykończenia dolnej powierzchni.
2.1.4. Reakcja na ogień
Reakcja kamieni naturalnych na ogień odpowiada klasie A1.
2.1.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kapilarna zgodnie z metodą określoną w EN 1925.
2.1.6. Mrozoodporność
Odporność na działanie mrozu należy oznaczyć zgodnie z metodą określoną w EN 12371.
2.1.7. Ścieralność
Odporność na ścieranie należy oznaczyć zgodnie z metodą określoną w EN 14157.
2.1.8. Odporność na poślizg
Odporność na poślizg dla płyt posadzkowych i płyt schodowych (z wyjątkiem podstopnic) należy
oznaczyć dla obszarów z ruchem pieszym zgodnie z EN 14231(3).
2.1.9. Wymagania dotyczące powierzchni po obróbce wykończeniowej
W wyniku obróbki wykończeniowej powierzchnie powinny mieć regularny wygląd i odpowiadać
określonemu wykończeniu na wszystkich odsłoniętych powierzchniach. Za pomocą obróbki
termicznej z użyciem płomienia o wysokiej temperaturze uzyskuje się fakturę płomieniową (EN
12670:2001.2.3.22). Za pomocą szlifowania uzyskuje się powierzchnie matowe. 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.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" . Sprzęt i narzędzia do
wykonywania wykładzin i okładzin
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płyt,
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejących,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gąbki do mycia i czyszczenia,
- wkładki (krzyżyki) dystansowe.
4 TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 "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 używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W
czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie.
W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do
załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na
budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.
5.1. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
5.2. Warunki techniczne wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
5.2.1. Roboty rozbiórkowe

Zakres robót:
• Zerwanie okładzin ze starych płytek
• Segregacja materiału rozbiórkowego
Materiały z rozbiórki i gruz wywieźć na składowisko, koszty transportu i utylizacji materiałów
rozbiórkowych należy uwzględnić w wycenie robót rozbiórkowych.
• Wyfrezowanie posadzek lub ich skucie
• Materiały nadające się do ponownego wbudowania złożyć w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać bezwzględnie wszystkie niezbędne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i wygrodzenie terenu robót.
Strefy gromadzenia odpadów wygrodzić i oznakować. Materiały z rozbiórki usuwać w sposób
ograniczający rozrzut i pylenie.
Przejścia i i przejazdy w zasięgu robót muszą być zabezpieczone.
Przy rozbiórce gruz i inne drobne materiały należy usuwać przez rynny zsypowe. Niedopuszczalne jest
ich zrzucanie.
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na składowisko
odpadów. Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie obiektu i
odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd
elektryczny, woda, ścieki).
Wymagania dotyczące robót:
' Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć wszystkie instalacje.
Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz
konstrukcji.
• Materiały z rozbiórki i gruz wywieźć na składowisko, koszty transportu i utylizacji materiałów

rozbiórkowych należy uwzględnić w wycenie robót rozbiórkowych.
5.2.2. Roboty betonowe

Zakres robót:
• Naprawa i wyrównanie powierzchni betonowych, uzupełnienie ubytków, przy zastosowaniu
gotowych zapraw naprawczych do betonu, np. w systemie ATLAS BETONER lub równoważnym.
Podłoże zagruntować, wykonać warstwę kontaktową i warstwę wyrównawczą.
Przy odbiorze ocenie podlegają:
prawidłowość cech geometrycznych naprawianych elementów konstrukcji jakość wykończenia
powierzchni betonu
5.2.3 Warunki przystąpienia do robót
Warunkiem przystąpienia do robót jest wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych i
przygotowawczych związanych z naprawą powierzchni okładzinowych. Roboty wykładzinowe i
okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5C i temperatura ta powinna
utrzymywać się w ciągu całej doby.
5.3.4. Wykonanie okładziny z kamienia
5.3.4.1 Podłoża pod okładziny .
Podłoża pod okładziny kamienne powinny być oczyszczone i zagruntowane. Bezpośrednio przed
przystąpieniem do układania okładzin kamiennych powierzchnię podłoża należy starannie oczyścić z
resztek zaprawy, tłustych plam, kurzu i błota, a następnie starannie zmyć czystą wodą.
5.3.4.2. Wykonanie okładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować pły według wymiarów, gatunku i odcieni oraz
rozplanować sposób układania płyt. Położenie płyt należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i
szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie pły powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa pły. Przy układaniu okładzin należy starannie
unikać zabrudzenia płyt zaprawą. Ewentualne zacieki należy szybko usunąć i zmyć powierzchnię płyt
wodą z mydłem przy użyciu szczotek. Prace montażowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami
według warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" .
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania ogólne". Kontrola
jakości polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac. Konieczny jest stały i bezpośredni nadzór
personelu technicznego budowy i Inżyniera nad robotami. Kontrola jakości powinna obejmować:
sprawdzanie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją
techniczną i ST, sprawdzenie wykonania okładzin z płytek granitowych.
Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w PN14501. Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania, okładziny w postaci suchej mieszanki, gotowej
do zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się: mrozoodpornością,
elastycznością , przyczepnością , odpornością na wilgoć. Zaprawa do spoinowania powinna
odznaczać się: mrozoodpornością, elastycznością , odpornością na wilgoć.
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz atest PZH.
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie
od działań kontrolnych Inżyniera.
7 OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 8.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są
podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i
okładzinowych.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i
okładzinowych.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz
materiałów należy 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 jeżeli
umowa taką formę przewiduje.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 9.
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty okładzinowe będzie
dokonane według następujących sposobów: rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest
ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia. Ilością przyjętą do rozliczenia jest
m2 wbudowanej okładziny.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, płyty posadzkowe i schody. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne Tom
I. Część 1-4. Warszawa 1990
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

