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1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót robót malarskich przy realizacji zadania pn.: Termomodernizacja budynku
Ośrodka Zdrowia w Kazanowie przy ul. Kościelnej 50
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu malowania
elementów stalowych:
–
balustrad schodowych
–
balustrad podjazdu dla n/s
–
konstrukcji stalowej zadaszenia
–
masztu na dachu
–
elementów metalowych pełnych – drzwi, klapy
1.4. Określenia podstawowe
Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
ST-00 „Wymagania Ogólne".
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:
Roboty budowlane przy wykonywaniu tynków należy rozumieć wszystkie prace budowlane
związane z wykonaniem tynków zwykłych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z ST i
obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektor
Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".
2.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST00.00 „Wymagania ogólne”.
Farby olejne, ftalowe wg PN-C-81901:2002
Farby alkidowe –ftalowe są farbami rozpuszczalnikowymi, w których spoiwem jest roztwór
żywicy ftalowej, a rozcieńczalnikiem jest benzyna lakowa (dla farb opartych na żywicach
tłustych i średniotłustych) lub ksylen (w przypadku farb opartych na żywicach chudych);
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Właściwości farb alkidowych (zależące od rodzaju i ilości kwasów tłuszczowych obecnych w
cząsteczce żywicy alkidowej):
 schną przez przyłączenie tlenu z powietrza;
 ulegają zmydleniu i z tego względu nie powinny być stosowane wprost do malowania










alkalicznych powierzchni (świeże tynki), powierzchni cynku i stali ocynkowanej, jak
również farb krzemianowo-cynkowych, szczególnie w środowisku wilgotnym;
miękną w wodzie i dlatego nie mogą być stosowane do malowania części podwodnych i
części wewnętrznych zbiorników;
nie są odporne na chemikalia i rozpuszczalniki;
są łatwe do stosowania i mają dobrą rozlewność;
powłoki farb ftalowych wykazują dobrą odporność na czynniki atmosferyczne (deszcz,
słońce itp.) chociaż po dłuższym czasie tracą połysk i wykazują pewny stopień
skredowania;
dobrze zwilżają podłoże, szczególnie te oparte na tłustych żywicach alkidowych;
nie są odpowiednie do stosowania ich w grubych warstwach, gdyż gruba powłoka farby
utrudnia dostęp tlenu do dolnych warstw powłoki, co spowalnia proces schnięcia;
dzięki zmodyfikowaniu żywic alkidowych zastosowanych do ich produkcji, uzyskuje się
farby ftalowe o specjalnych własnościach:
chlorokauczukowe (modyfikowane chlorokauczukiem) - ogólnego stosowania,
wykazujące krótsze czasy schnięcia, lepszą odporność na wodę i zanieczyszczenia
atmosfery niż konwencjonalne farby ftalowe;
winylowe (modyfikowane związkami winylowymi) - o krótszym czasie schnięcia,
ulepszonej adhezji i odporności na zanieczyszczenia atmosfery niż konwencjonalne farby
ftalowe;

Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
 rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus

denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
 środki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
3.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".
Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się możliwością korzystania z
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego przeznaczonego do wykonywania danego
rodzaju robót.
Wykonawca przystępujący do robót malarskich, powinien wykazać się możliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego jak:
 Szczotki o sztywnym włosiu
 Szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych
 Pędzle i wałki
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 Drabiny i rusztowania
4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST- 00.00
„Wymagania ogólne”.
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót izolacyjnych należy użyć
następujących środków transportu:
samochód dostawczy
Transport materiałów do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń
i środków transportu W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w
sposób wykluczający uszkodzenie opakowań W przypadku dużych ilości materiałów zalecane
jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń
mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych Do przewozu farb w innych
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe Pakowanie, przechowywanie i transport".
5.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Warunki ogólne wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonanie robót powinno być zgodne ze specyfikacją
5.2. Wykonanie robót
Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić. Oczyszczenie polega na usunięciu
z powierzchni stalowych zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów i smarów,
kurzu i pyłu, wilgoci i resztek procesu spawania. Podstawową czynnością jest usunięcie
zgorzeliny i rdzy, co należy wykonać przy pomocy metody czyszczenie ręcznego lub opalania
. Powierzchnie należy czyścić do drugiego stopnia czystości. Ocena stopnia czystości wg PNISO 8501-1. Sposób czyszczenia pozostawia się do uznania wykonawcy; musi on jednak
gwarantować uzyskanie wymaganego stopnia czystości i być zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i
wyrażenia zgody na nanoszenie powłoki malarskiej. Chropowatość powierzchni nie powinna
przekraczać Rz = 25-27 μm.

6.

KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT
BUDOWLANYCH

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".
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6.1.
6.1.1.

Kontrola jakości wykonania
Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży.
6.1.1.1. Badanie materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów
przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2 niniejszej specyfikacji technicznej.
6.1.1.2. Badania przygotowania podłoży
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:

wilgotności - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,

równości powierzchni — poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,

przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,

obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża - poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,

zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę wyglądu i próbę
zwilżania,

chłonności podłoża - poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,

obecność wykwitów - poprzez ocenę wyglądu,

złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu.
Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej ST, a następnie
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera.
6.1.2.

Badania

Badania w czasie robót polegają na bielącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej).
6.1.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania okładzin powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

prawidłowości przygotowania podłoży,

prawidłowości wykonania

przyczepności do podłoża,

wyglądu powierzchni

prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi

wykończenie na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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6.2 Roboty malarskie
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym
w pkt. 2.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
 czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o

dopuszczeniu
do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach
malarskich,
 terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
 wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
 w przypadku farb ciekłych:

skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
kożuch,
ślady pleśni,
trwały, nie dający się wymieszać osad,
nadmierne, utrzymujące się spienienie,
obce wtrącenia,
zapach gnilny,
 w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
ślady pleśni,
zbrylenie,
obce wtrącenia,
zapach gnilny.
Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich
z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania
podłoży i nakładania powłok malarskich.
Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
 zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 prawidłowości przygotowania podłoży,
 jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od
zakończenia ich wykonywania.
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Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:






sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
sprawdzenie odporności na wycieranie,
sprawdzenie przyczepności powłoki,
sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle

rozproszonym z odległości około 0,5 m,
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym

barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady
farby,
 sprawdzenie przyczepności powłoki:
na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie
przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli
żaden z kwadracików nie wypadnie,
na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO
2409:1999,
sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za
pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana
powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.
7.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 :Wymagania ogólne”.
Nie przewiduje się wykonania obmiaru robót
8.

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".
8.2.Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.
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8.3. Zgodność z dokumentacją
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik.
8.4 Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
-

zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,

-

rodzaj zastosowanych materiałów,

-

przygotowanie podłoża,

9.

SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 “Wymagania ogólne”. Regulacje
umowne
10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-89/C-81400
PN-EN ISO 2409:1999
PN-EN 13300:2002
PN-C-81607:1998
PN-C-81800:1998
PN-C-81801 :1997
PN-C-81802:2002

Wyroby lakierowe. Pakowanie. przechowywanie i
transport.
Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i
systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i
sufity. Klasyfikacja.
Emalie olejno-żywiczne. ftalowe. ftalowe
modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
Lakiery olejno-żywiczne. ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
Lakiery nitrocelulozowe.
Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
Farby olejne i aikidowe.
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