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SST - 04
SUFITY PODWIESZANE

Kody i nazwy CPV:

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów
budowlanych
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

1.WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymaganie dotyczące wykonania
i odbioru sufitów podwieszanych w ramach zadania „Zmiana aranżacji toalet Teatru
„Bagatela” w Krakowie” – dz. nr 36, jedn. ewid. Śródmieście.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowaniu
o udzielenie zamówienia przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie sufitów podwieszanych przewidzianych do wykonania w ramach zadania
powołanego w pkt 1.1.
Przewiduje się następujący zakres robót objętych niniejszą specyfikacją:
- wykonanie sufitów z płyt G/K na ruszcie.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
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2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Rodzaje materiałów:
2.2.1. SUFITY PODWIESZANE G/K
Płyty gipsowo-kartonowe (GKB) powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie
PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
Ruszt stalowy do sufitów podwieszanych – konstrukcja rusztu składa się:
-profile główne dźwigar z kształtownika - nośne,
-profile poprzeczne i przyścienne,
-łączniki wzdłużne,
-łączniki krzyżowe,
-kotwiczki,
-wieszaki z elementem rozprężnym,
-pręt mocujący,
-łączniki do mocowania płyt – wkręty samogwintujące
Wszystkie elementy rusztu są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.
Płyty mineralne, panele oświetleniowe i kształtowniki stalowe stanowią elementy systemu
sufitów podwieszonych.
Płyty mineralne odporne na wilgoć powinny być niepalne - odporność na ogień (1000°C bez
topienia się), odporne na uderzenia i posiadać stabilności formy 100% na wilgoć, ciepło
i zimno.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania robót budowlanych wykończeniowych
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać
wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
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4.2. Transport materiałów
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę mogą być dowolnego rodzaju, powinny
być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów
o ruchu drogowym.
Materiały powinny być transportowane w taki sposób, aby w czasie transportu nie uległy
uszkodzeniu bądź zniszczeniu.
Materiały w skrzyniach lub paczkach powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem się.
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z instrukcjami producenta co do
transportu jego wyrobów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.
Podczas montażu sufitów podwieszonych temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna
w żadnym razie być niższa niż 70 C, aby umożliwić prawidłowe warunki pracy specjalistów.
Podczas budowy jak też przy późniejszym użytkowaniu budynku względna wilgotność
powietrza nie powinna przekraczać granicy 90 % ew. 95 % przy temperaturze 300 C.
5.2. Zakres wykonywania robót
5.2.1. Wykonanie sufitu podwieszanego systemowego G/K
Sufity podwieszane to poziome konstrukcje samonośne wykonane w formie rusztu
metalowego zamocowane do podłoża za pomocą odpowiednich łączników i obłożone
płytami. Konstrukcja rusztu i jej zamocowanie do stropu za pomocą wieszaków musi
stanowić sztywne, nieodkształcalne podłoże dla płyt.
Wytyczne do montażu sufitu podwieszanego:
-połączenia sufitu podwieszanego ze ścianami konstrukcyjnymi należy uszczelniać paskiem
płyty o grubości 12,5 mm powyżej opłytowania,
-szczeliny dylatacyjne w konstrukcji stropu należy wykonywać w tych samych miejscach co
dylatacje w konstrukcji budynku, w rozstawie nie większym niż 15 m,
Wykończenie powierzchni z płyt z gipsowo - kartonowych
a) Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna
szklanego lub papierowej.
b) Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą, przeszlifować
i pomalować.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją
projektową oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
6.2. Zakres kontroli badań
W przypadku płyt systemowych g/k w szczególności powinna być oceniana:
−równość powierzchni płyt,
−narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
−wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
−wilgotność i nasiąkliwość,
−obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.
Przy odbiorze sufitów podwieszanych należy sprawdzić jakość wykonania prac
montażowych :
• zgodność rozmieszczenia rastrów
• sprawdzenie wypoziomowania dolnej płaszczyzny sufitów
• sprawdzenie styku sufitów ze ścianami
• rozmieszczenie i dobór odpowiednich opraw oświetleniowych
Obudowy z płyt gipsowo-kartonowych powinny spełniać wymagania techniczno-użytkowe
dotyczące:
−odporności na uderzenia,
−nośności i sztywności,
−odporności na zawilgocenie,
−ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpożarowej,
−trwałości eksploatacyjnej i estetyki,
−higieny i zdrowotności
7. OBMIAR ROBÓT
Zasady określenia ilości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Dla wykonania robót okładzinowych jednostką obmiarową jest - m2 wykończonego sufitu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogóle zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Odbiór powinien być przeprowadzony dla każdego rodzaju robót oddzielnie.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki
pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady płatności określono w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Szczegółowe warunki zgodnie z umową z Zamawiającym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-B-79406:97,
BN-77/6701-04
PN – EN 13501-1

Płyty kartonowo-gipsowe
Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwałości barwy metodą przyspieszoną.
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku.
Cz.1 Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.

PN – EN ISO 11654 Wskaźnik pochłaniania dźwięku
PN – EN 13964
PN – EN 13964

Sufity podwieszane wymagania i metody badań
Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań.

10.2. Inne dokumenty
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz.
401).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92
poz. 881).
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z późniejszymi zmianami).
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady,
W-wa 1989 r.
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