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Szczegółowa specyfikacja  techniczna wykonania i od bioru robót. 

 Obiekt – symbol PKOB –  1 12  127 1274                                                                                                                                                          
(budynki niemieszkalne – pozostałe budynki niemiesz kalne ) 

 Roboty budowlane w budynku wielofunkcyjnym  
 kategoria wg. CVP   45211350-7 

 Kategoria robót 45324000-4 
 
 
 B.03.00.00    TYNKI 
 
1. Wstęp. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków  wewnętrznych przy 
remoncie i przebudowie  pomieszczeń  w budynku Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Rymanowie – część zajmowana przez ZGK oraz przez 
StraŜ.       
 

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 tynków  wewnętrznych w 
remontowanych i przebudowywanych pomieszczeniach w poziomie 
parteru i piętra  budynku ZGK w Rymanowie 
 

1.4.  Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Kierownika 
Budowy i Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały. 
 
2.1.  Woda (PN-EN 1008/2004) 
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Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, 
oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.2.    Piasek (PN-EN 13139/2003) 
 

2.2.1. Piasek powinien  spełniać wymagania obowiązującej  normy 
przedmiotowej ,a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek 

drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, 

do  warstw wierzchnich – średnioziarnisty 
 
2.2.3.   Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić 

całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 

2.3.   Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 
� Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 

państwowej. 
 
� Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 

mechanicznie. 
 
� Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być budowana 
moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. mak. do ok. 3 godzin. 
 
� Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
 
� Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki 

z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia 
zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 

 
� Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho 

gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 

3. Sprzęt. 
 
Wykonawca przystępujący do prac związanych z wykonaniem tynków  
powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 
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� do przygotowania podłoŜa - narzędzia do skucia uszkodzonych 

tynków: młotki, przecinaki, młoty udarowe pneumatyczne lub 
elektryczne; narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, 
szczotki druciane, urządzenie do delikatnego piaskowania 
(strumieniowanie mgławicowe). 

� do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieŜna, przy małych 
ilościach mieszarka z pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o 
regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym mieszadłem, 
pojemniki na zaprawę, 

� do nakładania i zacierania zapraw - narzędzia tynkarskie: kielnia, łata 
tynkarska, paca, paca gąbkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do 
nakładania maszynowego naleŜy stosować odpowiednie agregaty 
tynkarskie z mieszarkami, np. P.F.T. G 4 lub G 5 z mieszarką 
Rotoquirl, Putzknecht S 48.3 lub S 58 z mieszarką, 

� do nakładania preparatu gruntującego pod powłoki malarskie - pędzel, 
szczotka, wałek lub niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, 

� do nakładania powłok malarskich - pędzel, wałek lub urządzenie 
natryskowe (airless). 

  
4. Transport. 
 
Materiały  w oryginalnych opakowaniach moŜna  przewozić dowolnymi 
środkami transportu. Materiały proszkowe zawierające cement naleŜy 
chronić przed zawilgoceniem. Materiały naleŜy składować w zadaszonych 
magazynach. 
NaleŜy sprawdzać termin waŜności produktu. 
Wodę, (jeŜeli nie istnieje moŜliwość poboru na miejscu wykonywania robót) 
naleŜy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. 
Zabrania się przewoŜenia i przechowywania wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 
inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1   Tynki cementowo-wapienne  
 
Ogólne zasady wykonywania tynków  
 

� Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny 
być zakończone wszystkie roboty murowe, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice 
drzwiowe i okienne. 

 
� Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod 

warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C 
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
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„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w 
okresie obniŜonych temperatur". 

 
� Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu 

pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie 
godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w 
czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

 
Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z projektem  budowlano-wykonawczym   i 
zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych. 

 
Kolejność prac  
 
� Dokładne oczyszczenie  ścian  z kurzu , brudu itp.  
� Wykonanie nowych tynków  renowacyjnych 
� Malowanie ścian 

 
5.1.1     Przygotowanie podłoŜy 
 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu 
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji 
tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię 
podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 

 
 

5.1.2      Wykonywanie tynków dwuwarstwowych. 

� Tynk dwuwarstwowy składa się z dwu warstw: dolnej (obrzutki) i 
wierzchniej (narzutu) 

 
� Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, grubości 

nieprzekraczającej 3-4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. 
Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki 
powinna odpowiadać 10-12 cm zanurzenia stoŜka. 
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim 
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna 
wynosić 8-15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm 
zanurzenia stoŜka. 
Narzut tynków wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew 
kierunkowych. 
Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut 
w naroŜach wyrównuje się za pomocą pac w kształcie kątownika, 
narzut zaś na wrębach, na słupkach itp. – specjalnymi wzornikami. 

 
5.1.3     Wykonywanie tynków trójwarstwowych. 
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� Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i 
gładzi.  

 
� Wykonanie obrzutki i narzutu – jak dla tynków dwuwarstwowych. 

 
� Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej 

stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być 
mocno dociskana do warstwy na rzutu. 

 
Do wykonania tynków cementowo-wapiennych naleŜy stosować 
zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie naraŜonych na za-
wilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach naraŜonych na zawilgocenie 
oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

 
Na stosowane materiały wymagany jest Certyfikat Zgodności z dokumentem 
odniesienia, z określeniem przez producenta nr partii, jakiej dokument 
dotyczy. 
 
6. Kontrola jako ści. 
 
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace naleŜy 
wykonywać zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną pod 
nadzorem technicznym według wymagań Prawa budowlanego 
 
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. 
W tym celu konieczne jest aby spełnione zostały następujące warunki: 
• Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel. 
• Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia 

powierzchni, przygotowania, nakładania, pielęgnacji stosowanych 
materiałów. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym. 

• Wykonawca powinien posiadać przyrządy umoŜliwiające kontrolę jakości 
wykonywanych prac: 
- termometry powierzchniowe, 
- termometry do pomiaru temperatury powietrza, 
- przyrządy do pomiaru grubości warstw tynku. 

• KaŜda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację 
zgodności z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną przez 
upowaŜnioną jednostkę. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących 
jakości materiału naleŜy przeprowadzić niezbędne badania. 

• W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac 
i ich etapów zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacją i 
opracowanym harmonogramem. 

• Wykonawca powinien prowadzić bieŜący zapis realizowanych prac, 
badań jakościowych i warunków atmosferycznych w odpowiednio 
przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji 
powinna być częścią dokumentacji powykonawczej. 
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Badania tynków, w tym takŜe tynków renowacyjnych naleŜy przeprowadzić w 
sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. Powinny one umoŜliwić 
ocenę pod kątem następujących wymagań: 

� zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 
powykonawczej, 

� jakość zastosowanych wyrobów, 
� prawidłowość przygotowania podłoŜa, 
� przyczepność tynków do podłoŜa, 
� grubości warstw tynku  
� wygląd zewnętrznej powierzchni tynku, 
� prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
� przestrzeganie właściwej długości przerw technologicznych między 

poszczególnymi warstwami, 
� wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 
6.1.     Zaprawy. 
 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy 
kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej 
normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
 
 

7. Obmiar robót. 
   
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub 
warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i 
słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych 
ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię 
stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według 
wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się 
powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, 
drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m. 
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
 
8.1. Odbiór podło Ŝa 
 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem 
do robót tynkowych. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami w pkt. 5.   
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JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, 
naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 
 
 
8.2. Odbiór robót 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. JeŜeli chociaŜ jeden 
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.  
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
 
� tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
� jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu 

uŜytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niŜszej kategorii,  
� w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć 

tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 
 
 8.3  Odbiór tynków  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Zaleca się aby tynki renowacyjne wykonywać jako tynki kategorii III. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie 
większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być 
większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu do 
3,5 m wysokości,  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być 
większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni 
ściany. 
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji 
projektowej nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb. 
PowyŜsze tolerancje mają zastosowanie, gdy projektant nie określi innych 
dopuszczalnych odchyłek. 
 
Niedopuszczalne są następujące wady:  

� wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni 
tynków, pleśni itp.,  

� trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i 
pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa, 
spękania tynków. 

 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który 
powinien zawierać:  

� ocenę wyników badań,  
� wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
� stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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9. Podstawa płatno ści. 

Za wykonane tynki  wewnętrzne i zewnętrzne płaci się za ustaloną ilość 
m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 
�    przygotowanie zaprawy, 
�   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
�   ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
�   umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
�   osiatkowanie bruzd, 
� obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
� reperacje tynków po dziurach i hakach, 
� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
 
 10.   Przepisy zwi ązane. 

 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe, gips szpachlowy, gips 

tynkarski i klej gipsowy. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. 

Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
 
 

Opracowanie : 

mgr inŜ. Ewa Mizgalska 


