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SST - 05
PODŁOŻA I POSADZKI
Kody i nazwy CPV:

45212000-1 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów
budowlanych
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

1.WSTĘP
1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymaganie dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem podłoży i posadzek 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 podłoży i posadzek przewidzianych do wykonania w ramach zadania
powołanego w pkt 1.1.
Przewiduje się następujący zakres robót objętych niniejszą specyfikacją:
- samopoziomująca warstwa korygująco-wyrównawcza gr. 5,0 mm,
- warstwa wykończeniowa:
- płytki gresowe antypoślizgowe, wewnętrzne.
UWAGA!



Zerwanie istniejących posadzek i warstw podposadzkowych w zakresie robót
rozbiórkowych - SST-01.
We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać cokoły w technologii
odpowiadającej podłogom.
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1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

2.

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00
„Wymagania ogólne”.
Do wykonania w/w robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:
2.1. Woda
Woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw
stosować można każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,
oleje muł.
2.2. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 powinien spełniać
wymagania obowiązujące normy: - nie zawierać domieszek organicznych, - mieć frakcje
różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm.
2.3. Cement
Cement wg. normy PN-EN 191-1-2002.
2.4. Sucha zaprawa samopoziomująca
Samopoziomujący podkład podłogowy wyrównuje podłoża pod warstwy wykończeniowe
posadzek.
Jest idealnym materiałem do zatapiania ogrzewania podłogowego, elektrycznego bądź
wodnego. Tworzy podkład pod płytki, wykładziny PVC, dywanowe, panele. Właściwości anhydrytowo-gipsowy - bez dylatacji do 50 m2 - umożliwia regulowanie konsystencji bardzo
dobrze przewodzi ciepło.
2.5. Gres antypoślizgowy (wewnętrzny)
Płytki gres antypoślizgowe według wzoru uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru
i Zamawiającym.
Płytki gresowe cokołowe o właściwościach jak płytki posadzkowe.
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Płytki gres powinny spełniać wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg załącznika G „płytki
ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” E≤0,5%, grupa BI a UGL.
Ogólne wymagania dla płytek gres
barwa: wg wzorca producenta,
antypoślizgowe,
nasiąkliwości po wypaleniu nie mniej niż 1,5%,
twardość według Mohsa 8,
trzymałości na zginanie nie mniejszej niż 25MPa, na ściskanie min. 6,5MPa,
płytki o klasie ścieralności V,
mrozoodporności (liczba cykli nie mniej niż 20),
kwasoodporność nie mniej niż 98%,
ługoodporność nie mniej niż 90%
dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
długość i szerokość: ±1,5 mm
grubość: ± 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
Należy zastosować płytki 1 gatunku.
Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte
gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się
wodoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania
powinny posiadać odpowiednie atesty.
Płytki gresowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak: listwy przypodłogowe,
kątowniki czy narożniki.
2.6. Zaprawy klejowe i spoinowe do płytek
Zaprawy klejowe do kładzenia płytek winny spełniać wymagania PN-EN 12004:2002.
Zaprawy do spoinowania winny spełniać wymagania PN-EN 13888:2004 .
W pomieszczeniach mokrych – fugi zabezpieczone przed nasiąkaniem żywicą akrylową lub
epoksydową.
Do klejenia i spoinowania płytek gresowych w pomieszczeniach „mokrych” należy
zastosować wodoodporne kleje i fugi.
Do klejenia i spoinowania płytek gresowych na balkonach należy zastosować wodoodporne
i mrozoodporne kleje i fugi.
3.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu lub w niektórych
przypadkach przy pomocy sprzętu zalecanego przez producenta danego materiału.
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
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” .
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
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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.
Pakiety płyt styropianowych na środkach transportu układać ściśle obok siebie w celu
pełnego wykorzystania powierzchni w sposób zabezpieczający przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zakres wykonywania robót
Szczegółowy zakres robót określono w dokumentacji projektowej.
Przed przystąpieniem do robót należy ułożyć wszystkie elementy znajdujące się
w warstwach posadzki takie jak: kratki odwadniające, wpusty kanalizacyjne, przepusty
elektryczne wg dokumentacji projektowej poszczególnych branż.
5.2.1. Wykonanie warstwy wyrównującej (wylewki samopoziomującej)
Do dokładnie odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zawartość opakowania
i mieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej
mieszaniny bez grudek. Odczekać 5 minut i ręcznie zamieszać zaprawę.
Gotową porcję w ciągu 20 minut wylać na podłoże i rozprowadzić długą stalową pacą lub
listwą zgarniającą. Zaleca się używanie, co najmniej 2 pojemników. Przyśpiesza to pracę
i ułatwia łączenie wylewanych porcji. Powierzchnię świeżo wylanej posadzki należy
przeciągnąć wałkiem kolczastym w celu uwolnienia pęcherzyków powietrza. Zaprawę można
mieszać i wylewać przy użyciu agregatu o konstrukcji zapewniającej dokładne dozowanie
wody i czas wstępnego dojrzewania oraz niepowodującej napowietrzania zaprawy.
W przypadku przerw w pracy dłuższych niż 20 minut agregat i przewody płukać wodą.
Stwardniały materiał można usunąć tylko mechanicznie.
Wylaną zaprawę chronić przed zbyt szybkim przesychaniem powodowanym przeciągami czy
silnym nasłonecznieniem pomieszczenia. W posadzce należy wykonać szczeliny
przeciwskurczowe. Maksymalna wielkość pola dylatacyjnego nie może przekraczać 36 m2.
Przy przyjmowaniu długości i szerokości pól należy zachować proporcje zbliżone do
kwadratu. Po 3 godzinach od wylania po posadzce można już chodzić.
Warstwy wykończeniowe układać po wyschnięciu zaprawy – nie wcześniej jednak niż po 48
godz.
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5.2.2. Wykonanie posadzki z gresu
Wymagania przy układaniu posadzki:
Podkład pod posadzkę powinien być równy i gładki.
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z płytek jest układana na
zaprawach i kitach z żywic syntetycznych, nie powinna być niższa niż 15°C w trakcie robót i
przez kilka dni po wykonaniu posadzki.
W miejscach przebiegu dylatacji w podłożu, również w posadzce, powinna być wykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być
wykonana na linii wodorozdziału
Posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usuwać
niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki.
Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzonej
2-metrową łatą w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż
5 mm na całej długości lub szerokości posadzki.
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie
„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów
pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja
kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum
65% powierzchni płytki.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju
i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego
narożnika.
Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm
na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki.
Płytki układać na pełne spoiny, grubość spoin między płytkami nie powinna być większa niż
3 mm.
Płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy lub kitu na całej swojej
powierzchni.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je
wodą mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie

5

Zmiana aranżacji toalet Teatru „Bagatela” w Krakowie
– Kraków ul. Karmelicka 6, dz. nr 36, jedn. ewid. Śródmieście
SST-05
__________________________________________________________________________________________

między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką.
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły
kształt spoiny.
Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza
należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną
gąbką.
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.
Impregnowane mogą być także płytki.
W miejscu przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości
co najmniej 100 mm
W miejscu styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscach styku dwóch
odmiennych posadzek wykonać szczelinę dylatacyjną.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.
6.2. Zakres kontroli badań
6.2.1. MATERIAŁY POSADZKOWE
Przy odbiorze należy przeprowadzić sprawdzenie zgodności klasy materiałów posadzkowych
z dokumentacją projektową.
W przypadku niemożliwości określenia jakości materiałów przez próbę doraźną należy ją
poddać badaniom laboratoryjnym.
6.2.2. MATERIAŁY IZOLACYJNE
Przy doborze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez
producenta, oraz zgodność materiałów z normami lub świadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
6.3. Kontrola robót
6.3.1. KONTROLA POSADZEK Z PŁYTEK GRESOWYCH
Kontrola powinna obejmować:
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy
lub wzoru,
-sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty
w dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu,
-sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż
spoin na całej długości i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm.
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-sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkości 1 m2 należy zmierzyć spoiny
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,
-sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp.
-sprawdzenie przylegania posadzki do podkładu.
6.3.2. KONTROLA INSPEKTORA NADZORU
Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bieżąco,
w miarę postępu robót jakości uznanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności
wykonywanych robót z dokumentacją projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w
szczególności :
-przygotowania podłoża,
-zgodności wykonania posadzek ze SST i dokumentacją projektową,
-sprawdzenie przyczepności do podłoża.
7.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Dla wykonania posadzek jednostką obmiarową jest - m2 pokrytej powierzchni, dla wykonania
cokołów – mb.
8.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne”.
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru
Robót Budowlano-Montażowych.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST-00 ”Wymagania
ogólne”.
Szczegółowe warunki zgodnie z umową z Zamawiającym.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
1 PN-EN \1008:2004

2
3
4
5
6
7
8

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesów produkcji betonu.
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -Właściwości i wymagania
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN- B- 19701
Cementy powszechnego użytku.
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-86/B-06712
Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)
PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne

9 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
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10 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
11 PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3
procent < E < lub równe 6 procent (Grupa BIIa)
12 PN-EN 87:1994
Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,
właściwości i znakowanie.
13 PN-EN 99:1993
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej.
14 PN-EN 100:1993
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie.
15 PN-EN 101:1994
Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali
Mohsa.
16 PN-EN 102:1993
Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności
na wgłębne ścieranie.
17 PN-EN 105:1993
Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności
na pęknięcia włoskowate.
18 PN-EN ISO 10545- Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości
2
powierzchni.

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