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-05.00.00 ROBOTY MALARSKIE kod CPV 45442100-8
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru robót malarskich na
obiekcie: „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 robót malarskich w obiekcie objętym przetargiem: roboty przygotowawcze, malowanie
powierzchni ścian i sufitów.
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
Powłoka malarska – warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed
wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowodekoracyjną.
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
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia w budownictwie.
- farby silikatowe ,wg indywidualnej kolorystyki Inwestora, nie zawierające rozpuszczalników,
bezemisyjne, klasa 2 odporności na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300 z atestem PZH.
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- Środki gruntujące
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty malarskie
można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. Farby pakowane
zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min.+50C należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST

„Wymagania ogólne” pkt 5. Przy malowaniu

temperatura nie powinna być niższa niż +80C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie
malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych.
5.1 Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie ubytków szpachlą
gipsową . Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu.
5.2. Gruntowanie – przed malowaniem farbami powierzchnie należy gruntować preparatami do
gruntowania.
5.3. Wykonywanie powłok malarskich
Powłoki z farb powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla.
6. Kontrola Jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.
Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:
-

sprawdzenie wyglądu powierzchni,

-

sprawdzenie nasiąkliwości,

-

sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

-

sprawdzenie czystości.

Roboty malarskie
Badania powłok należy wykonać po ich zakończeniu nie wcześniej niż po 7-14 dni. Przeprowadza się je
przy temperaturze nie niższej od + 50C przy wilgotności powietrza mniejszej niż 65 %.
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Badania powinny obejmować:
-

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

-

sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem.

Wyniki kontroli materiałów i wykonania robót malarskich powinny być wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża, farb
ustawieniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. Ilość robót określa się na podstawie
dokumentacji projektowej.
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.
8.2 Odbiór podłoża
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom państwowych
norm. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
8.3 Odbiór robót malarskich polega na sprawdzeniu:
-

wyglądu zewnętrznego powłok

-

odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni
szmatką kontrastowego koloru,

-

odporności powłoki na zarysowanie

-

przyczepności powłoki do podłoża polegającym na próbie poderwania ostrym narzędziem
powłoki od podłoża,

-

odporności powłoki na zmywanie wodą.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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 robót malarskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-

dostarczenie i przygotowanie materiałów,

-

przygotowanie i oczyszczenie podłoża,

-

zagruntowanie podłoża,

-

przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni

-

ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich,
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-

oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 13300:2002 - wersja polska
Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity Klasyfikacja
Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie.
Instrukcje producentów.
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