Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Adaptacja pomieszczeń żłobka w celu zwiększenia liczby miejsc dla dzieci w wieku do lat trzech w gminie Pułtusk
Roboty budowlane

B-03.00.00 ŚCIANY GIPSOWO – KARTONOWE , OBUDOWY Z PŁYT G-K NA RUSZCIE kod CPV
45421152- 4
1.
1.1.

Wstęp
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru ścianek działowych
i sufitów podwieszonych oraz okładzin z płyt g-k na ruszcie na budowie: „Adaptacja pomieszczeń
żłobka w celu zwiększenia liczby miejsc dla dzieci w wieku do lat trzech w gminie Pułtusk”.
1.2.

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych specyfikacją
Niniejsza pozycja specyfikacji dotyczy:
 ścianek z płyt gipsowo-kartonowych

1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi
w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2.
2.1.

Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.2. Płyty gipsowo-kartonowe
Okładziny z płyt g-k powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-EN -12859 Płyty
gipsowe. Definicje , wymagania i metody badań
3.

Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu
budowlanego.
4.
4.1.

Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2.

Transport płyt gipsowo-kartonowych

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilki podkładach dystansowych.
Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla
usztywnienia w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w pomieszczeniach
zamkniętych i suchych, na równym i mocnym podkładzie Wysokość składowania – do 5 pakietów o
jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. Transport płyt odbywa się przy pomocy
rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz
(jednorazowo) około 2000 m2 płyt gr.12,5 mm lub 2400 m2 o gr.9,5 mm. Rozładunek płyt powinien
odbywać się przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego
w zawiesie z widłami.
4.3.

Przewożenie i składowanie materiałów do sufitów modułowych

Materiały powinny być transportowane i składowane na paletach. Należy je chronić przed wilgocią.
5.

Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Warunki przystąpienia do robót
Roboty z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5 0C pod warunkiem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 00C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do
80 %. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
5.3. Montaż ścian z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie ( obudów)
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe wykonuje się z użyciem profili, umocowanych do
podłoża. Płyty mocuje się ustawiając je pionowo lub poziomo (na sufitach). W celu polepszenia
własności cieplnych i akustycznych przegrody przestrzeń między profilami wypełnia się wełną
mineralną.
BUDOWANIE KONSTRUKCJI ŚCIANY.
Montaż

szkieletu

ściany

rozpoczyna

się

od

mocowania

do

podłoża

(podłogi

i sufitu) elementów poziomych – profili „U” przy pomocy kołków rozporowych. Maksymalny rozstaw
między kołkami – 800 mm. Długość kołka należy tak dobrać aby był w pełni zakotwiony w betonie
o wytrzymałości minimum B15. Ścianki powinny być stawiane w danym pomieszczeniu na ostatniej
wylewce. Dla zapewnienia szczelności akustycznej ściany należy po skrajne profile zarówno poziome i
pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) podłożyć taśmę izolacji akustycznej
wykonaną z elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach połączeń w kształcie litery „T” mocujący
profil „U” do podłoża, należy pozostawić odstęp, umożliwiający późniejsze wstawienie płyt gipsowowłóknowych. Profile „C” docina się na długości odpowiadającej wysokości pomieszczenia,
pomniejszając ją o ok. 1 m. Słupki – profile „C” skrajne mocuje się do ścian bocznych kołkami
rozporowymi o rozstawie maksymalnym, co 80 cm . Profile „C” ustawione wzdłuż przebiegu nie są
mocowane mechanicznie do profili „U”, daje to możliwość bieżącego korygowania ich położenia
w miarę mocowania płyt do rusztu. Gdy zachodzi konieczność przedłużenia profila „C”, należy dołożyć
drugi odcinek, stosując zakładkę o długości, co najmniej 30 cm . Połączenia te nie mogą znajdować się
na jednakowej wysokości, w przypadku profili ustawionych sąsiadująco. Ościeżnice stalowe powinny
być

wyposażone

w

specjalne

strzemiona

umożliwiające

zamocowanie

ich

do

profila

przyościeżnicowego. W przypadku mocowania na ścianie obciążeń większych niż 30 kg, musi zostać
wykonane przeniesienie obciążenia na ruszt ściany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku obciążeń
mimośrodowych wprowadzający moment wywracający wyższy niż 300 Nm, musi być zastosowana
konstrukcja rusztu (profile „C” wsunięte jeden w drugi, tworzące profile zamknięte).Wiszące
urządzenia sanitarne mogą być mocowane do ściany przy wykorzystaniu specjalnych wsporników.Styki
poziome dwóch sąsiednich płyt winny być przesunięte względem siebie w pionie przynajmniej o 55 cm
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. Równocześnie należy przestrzegając wymogu, aby odcinek płyty montowany bezpośrednio przy
podłodze był nie krótszy niż 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowi błędu montowanie płyt na ścianie
długością w kierunku poziomym. Zastosowanie tego rozwiązania jest uzasadnione wtedy, gdy
wysokość pomieszczenia jest wielokrotnością szerokości płyty (x 1200 mm).Pokrywanie rusztu płytami
rozpoczyna się od naroża pomieszczenia. Pionowo przebiegające profile „C”, jak już wcześniej
wspomniano nie są mocowane do profili poziomych. Dopiero po położeniu płyty dany profil „C”
(wypadający na krawędzi płyty) należy tak ustawić, aby był równoległy do pionowej płyty oraz żeby
wypadała ona na środku szerokości półki profila. Słupek „C” musi być tak obrócony, aby płyta była
przykręcona najpierw na połowie półki bliżej środka. Usztywnia to profil na tyle, że nie ugnie się on
przy mocowaniu drugiej płyty na połowie oddalonej od środnika profila. Płyty okładające drugą stronę
ściany powinny być mocowane z przesunięciem w stosunku do płyt ze strony pierwszej, np. dla płyty o
gr. 12,5 mm będzie to przesunięcie dokładnie o 60 cm . Również płyty mocowane w warstwie drugiej
muszą być przesunięte w stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw między profilami (60 cm).
Rozstawy między wkrętami powinny być następujące:
a/ na krawędzi płyty co 20-25 cm
b/ w polu płyty co około 30 cm
W przypadku, gdy ściana będzie okładana dwoma warstwami płyt, w pierwszej warstwie są one
mocowane do rusztu blachowkrętami rozstawionymi co 60 cm
Dla zagwarantowania odpowiedniej odporności ogniowej ścianek o dużej wysokości, w miejscach
połączeń poziomych płyt należy mocować dodatkowe kawałki płyt Fermacell.
5.4. Ochrona narożników
Wszystkie naroża wypukłe należy wzmocnić systemowymi kątownikami aluminiowymi.
6.

Kontrola Jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.
Badania w czasie wykonywania robót
W szczególności powinna być oceniana:
-

równość powierzchni płyt,

-

narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

-

wymiary płyt (zgodnie z tolerancją),

-

wilgotność i nasiąkliwość,
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-

obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Częstotliwość oraz zakres badań powinna być
zgodna wymaganiami normowymi dla danego materiału.
7.
7.1.

Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest:
-

powierzchnia obudowy w m2 jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej
kondygnacji, zabudowy pionów instalacyjnych oblicza się w rozwinięciu tych elementów w
stanie surowym.

-

z powierzchni gipsowo-kartonowych nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2

7.2.
8.

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.
Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Wymagania przy odbiorze:
Wymagania określa norma PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:
-

zgodność z dokumentacją techniczną,

-

rodzaj zastosowanych materiałów,

-

przygotowanie podłoża,

-

prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,

-

wichrowatość powierzchni

Dopuszczalne odchyłki powierzchni:
1) odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku:
-

pionowego – nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach
o wysokości powyżej 3,5 m,
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-

poziomego – nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej
powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp.

2) odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie większe
niż 2 mm
9.

Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
9.2. Ułożenie sufitów
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:
-

przygotowanie stanowiska roboczego,

-

dostarczenie materiałów i sprzętu,

-

ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,

-

oczyszczenie i przygotowanie podłoża,

-

przymocowanie płyt do gotowego rusztu metalowego za pomocą wkrętów wraz
z przycięciem i dopasowaniem,

-

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,

-

szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, zabezpieczenie spoin taśmą
papierową,

10.

-

szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe

-

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

-

likwidację stanowiska roboczego.

Przepisy związane

PN-EN -12859 Płyty gipsowe. Definicje , wymagania i metody badań.
PN-EN-12860 Kleje do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań.
PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe
Informator – Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” wydanie IV –
Kraków 1996 r.
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