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-02.00.00 POSADZKI –kod CPV 45432100 -5
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru posadzek 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
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z

wykonaniem posadzek i dotyczą wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych
z wykonaniem posadzki z wykładziny PCV.
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
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:
- podłoże – poziomy element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana będzie
dana operacja, nadający jej wymagane cechy użytkowe i estetyczne
- posadzka – wykładzina stanowiąca wierzchnią warstwę podłogi będąca jej zewnętrznym
wykończaniem,
- podłoga – warstwowy element wykończeniowy poziomej przegrody budynku, nadający jej
wymagane cechy użytkowe,
- gruntowanie – proces nasączania podłoża betonowego w celu jego wzmocnienia i stworzenia
czepnego podłoża dla przychodzących następnie samorozlewalnych mas posadzkowych
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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. Materiały
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Do wykonania robót należy użyć materiałów ze sprawdzonego systemu posadzkowego posiadającego
Aprobatę Techniczną wydana przez ITB. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu i
inspektorowi nadzoru aktualne wyniki badań wykonywanych przez producenta

oraz sprawdzić

przydatność tych materiałów do stosowania (data produkcji) oraz przechowywać je
we właściwych warunkach.

Posadzka PCV
wykładzina PCV homogeniczną lub wielowarstwowa , obiektowa, rulonowa , zgrzewalną gr. min. 2 mm
z cokołami wywiniętymi na ściany 10-15 cm ( w łazienkach klasy R 10, pozostałe pomieszczenia R9)

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.
4. Transport
4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.1. Posadzki PCV

Do wykonania posadzki z wykładziny PCV można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót
wykończeniowych. Temperatura, w której wykonuje się posadzki z wykładzin PCV nie powinna być
niższa niż 15oC. W obrębie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka
powinna być wykonana z jednego rodzaju wykładziny, o jednolitej barwie i wzorze. Wykładzinę należy
na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, przyciąć odpowiednio do wymiarów
pomieszczenia z zachowaniem zakładów i luźno ułożyć na podkładzie. Układ spoin między arkuszami
należy tak rozplanować, aby nie wypadły one w miejscach intensywnego ruchu i w miarę możliwości
przebiegały prostopadle do ściany okiennej. Przy układaniu wykładzin należy dopasować ich kierunek,
a przy wykładzinach wzorzystych również wzór stykających się arkuszy. Wykładziny przykleja się całą
powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez producenta wykładziny. Klej przed
użyciem musi być dokładnie wymieszany. Brzegi wykładziny dopasowuje się przycinając je
jednocześnie ostrym nożem, na założonym zakładzie. Po przycięciu należy odwinąć arkusze do połowy
ich długości, zabezpieczając je przed przesunięciem. Na odsłonięty podkład należy nanieść klej,
używając packi lub szpachli stalowej ząbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mieć
równomierną grubość. Po 5-10 min. można nałożyć arkusze wykładziny i starannie docisnąć.
Powierzchnia przyklejonej wykładziny nie może mieć sfałdowań i pęcherzy, szczeliny pomiędzy
brzegami arkuszy powinny być nie większe niż 0,5mm. Po przyklejeniu wykładziny do podkładu należy
sfrezować styki i sąsiednie arkusze wykładziny skleić na gorąco (zgrzać) sznurem dostarczonym przez
producenta. Posadzkę z wykładziny należy wykończyć przy ścianach listwami z wykładziny wyklejonymi
na ścianę.Rolki wykładziny przechowywać w pomieszczeniu, w którym będą instalowane przynajmniej
24 godziny przed montażem, przy minimalnej temperaturze pokojowej wynoszącej 15°C. Taką samą
temperaturę utrzymać przez cały czas montażu. Minimalna temperatura podłoża +12°C. Zalecana
względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu - 30-60%. Wilgotność podłoża powinna być poniżej
maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci podczas przeprowadzania testów zgodnych ze
standardami np. 2% przy użyciu metody CCM.
Przygotowanie podłoża
Odkurzyć i wyczyść dokładnie

całe podłoże, przy użyciu neutralnego detergentu. Osuszyć.

Zagruntować podłoże środkiem gruntującym do powierzchni niechłonnych. Następnie na posadzkę
wylać samopoziomującą masę wyrównawczą. Prace rozpoczynamy od wyznaczenia poziomów na
ścianach oraz w całym polu wylewania. Zaprawę wylewamy ręcznie, równoległymi pasami o szer. ok.
50 cm. Wylewaną masę należy wstępnie rozprowadzić i odpowietrzyć walcem siatkowym. Wylaną
powierzchnię chroni się przed niekorzystnymi warunkami ( temperatura, wilgoć). Uzytkowanie
wylewki można rozpocząć po ok. 10 godz. od wykonania. Do przyklejenia wykładzin przystępujemy
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najwcześniej po upływie 7 dni.
Układanie wykładziny
Rozwinąć wykładzinę i dociąć do wymiarów pomieszczenia z zapasem 15-20 cm. Wykładzinę
montować tak, aby łączenia nie zbiegały się z przejściami. W pomieszczeniach o kształcie zbliżonym do
kwadratu, arkusze wykładziny układać zgodnie z kierunkiem światła. Na korytarzach instalować w
kierunku dłuższego boku. Arkusze układane obok siebie, obrócić w przeciwnych kierunkach .
Klejenie
Dla prawidłowego montażu wykładziny należy użyć kleju w ilości min .250g/m2 .
Spawanie i elementy wykończenia.
Do frezowania i spawania należy przystąpić po min. 24 h od instalacji wykładziny. Frezowanie wykonać
na min 2/3 głębokości wykładziny.
Ruch pieszych po nawierzchni lub przenoszenie na nią mebli może nastąpić

po 48 do 72 godzinach.

Wykończyć styk ściany z podłogą przy zastosowaniu listew montażowych wywijając na ścianę pas
wykładziny lub ucinając kawałek wykładziny do odpowiedniego wymiaru, wpasować w podstawę
listwy, która jest samoprzylepna z obu stron i przykleić do ściany. Takie wykończenie zapewnia łatwe
czyszczenie i chroni ściany przed wnikaniem brudu.
Czyszczenie
Po instalacji przeprowadzić czyszczenie nowej podłogi. Pozostałe resztki kleju usunąć za pomocą
spirytusu i czystej szmatki. Lekko zabrudzone podłogi: odkurzyć, zamieść, lub przetrzeć wilgotnym
mopem . Dla dużych powierzchni zastosować specjalistyczną maszynę czyszczącą (w połączeniu ze
szczotkami lub padem dla bezpieczeństwa posadzek).
Uwagi i zalecenia końcowe
W celu uzyskania najlepszego rezultatu :
- należy ułożyć wykładzinę ściśle według instrukcji,
- używać tylko klejów do podłóg winylowych polecanych przez producenta wykładzin,
- dokonać przeglądu podłogi po ułożeniu wykładziny,
- w przypadku montażu wykładzin na złączach dylatacyjnych należy zastosować specjalne listwy
kompensacyjne ,
- nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów np. mebli bezpośrednio po wykładzinie – powierzchnię
wykładziny należy zapezpieczyć przed uszkodzeniem.
- na styku różnych posadzek zastosować listwy aluminiowe.
6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.
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Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie
o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. Wyniki kontroli
materiałów i wykonania posadzek powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.
Jednostką obmiarową wykonanych cokolików, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.
8.Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i robót
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiór powinien obejmować:
-

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa),

-

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,

-

sprawdzenie grubości warstw posadzkowych,

-

sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów.

9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-

przygotowanie podłoża,

-

dostarczenie materiałów i sprzętu,

-

wykonanie posadzki

-

oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 13813:2003

Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i
wymagania
PN-EN 12466:2001 Elastyczne pokrycia podłogowe. Terminologia
PN-EN 649:2011 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podłogowe z polichlorku winylu.Wymagania.
PN-EN 14259:2005 Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące
mechanicznych i elektrycznych właściwości użytkowych.
Instrukcje producenta
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