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CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynków
wewnętrznych i zewnętrznych, przewidzianych do wykonania w ramach robót
budowlanych przy realizacji projektu pn.: Przebudowa I rozbudowa budynku 
stanowiącego siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca “KYCZERA”- I etap. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót
wymienionych w punkcie 1.3. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umliwiające i
mające na celu wykonanie: 

Tynków zwykłych wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III i IV, 
tynków cienkowarstwowych mineralnych, 
Tynków renowacyjnych, 
Tynków dekoracyjnych. 

Tynki, których dotyczy specyfikacja - stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, do której wykonania zostały
uŜyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych 

Przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p.3.1.1. 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 

1.3. Określenia podstawowe

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, 

Podłoże - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład na który nakłada się
masę tynkarską 

Masa tynkarska - masa otrzymywana przez zarobienie wodą lub specjalna substancja
suchej mieszanki tynkarskiej 

Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek
lub dodatków modyfikujących przygotowana fabrycznie lub na placu budowy 

Okres przydatności mieszanki - okres, w którym sucha mieszanka tynkarska
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju
mieszanki. 
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Ze względu na wielkości ziaren kruszywa użytego do zaprawy szlachetnej rozróŜnia się
następujące struktury tynku szlachetnego: 
Ř bardzo drobnoziarnista - uzyskana przy użyciu kruszywa o uziarnieniu do 1,25 mm

(tynki gładzone i kamieniarskie).

Ř drobnoziarnista - uzyskana przy użyciu kruszywa frakcji 1,25+2,5 mm (tynki gładzone
kamieniarskie cyklinowane i zmywane),

Ř średnioziarnista - uzyskana przy użyciu kruszywa frakcji 2,5+5 mm lub grupy frakcji
1,25+5 mm (tynki kamieniarskie, cyklinowane i zmywane).

Ř gruboziarnista - uzyskana przy użyciu kruszywa frakcji 5+10 mm lub grupy frakcji
2,5+ 10 mm (tynki kamieniarskie, cyklinowane i zmywane).

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST- 
„Wymagania ogólne”. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod
warunkiem: 

spełnienia tych samych właściwości technicznych 
przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania) 
uzyskania akceptacji InŜyniera budowy 

Tynk cementowo-wapienny gładki:
Ř Ziarnistość maks.: 2 mm; 
Ř Wytrzymałość na ściskanie (28 dni): > 1,5 N/mm2; 
Ř Wytrzymałość na zginanie przy rozciąganiu (28 dni): > 0,6 N/mm2; 
Ř Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,13 W/mK 
Ř Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ: ok. 8 
Ř Gęstość nasypowa suchego produktu: ok. 400 kg/m3. 

Tynk cienkowarstwowy silikatowy, dekoracyjny:
Ř wysoce paroprzepuszczalny 
Ř hydrofobowy 
Ř odporny na warunki atmosferyczne 
Ř odporny na korozję biologiczną 

2.1. Woda

Do przygotowywania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez
badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 

2.2. Piasek
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Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy.
Piaski do zapraw budowlanych”, 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. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich -średnioziarnisty - odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
prześwicie 0,5mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe.” 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy
PN-EN 197-1:2002 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora Nadzoru można 
stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone 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 objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Masa tynkarska i masy wyrównawcze

Masę tynkarską przygotować zgodnie z instrukcją producenta z gotowej suchej mieszanki
tynkarskiej. Należy zwrócić uwagę na termin stosowania mieszanki, warunki
przechowywania i transportu. 

Suche masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 

Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży powinny odpowiadać wymaganiom aprobat
technicznych. 

2.5. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych

Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki: 

są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
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są właściwie oznakowane i opakowane, 

odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 
producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich karty katalogowe wyrobów lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. 

2.6. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy
tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych,
zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach)
do cementu. 

Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach). 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

mieszarki do zapraw, 
agregatu tynkarskiego, 
betoniarki wolnospadowej, 
pompy do zapraw, 
przenośnych zbiorników na wodę 
tynkarskie pistolety natryskowe 
zacieraczki do tynków 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.

Wyroby   do   robót   tynkowych    mogą   być   przewożone   jednostkami      transportu 
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samochodowego i innymi. 

Wyroby w opakowaniach do robót tynkowych mogą być przewożone dowolnymi
środkami transportu . 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach ułożonych na paletach należy
prowadzić sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek w opakowaniach załadowanych luzem wykonuje się ręcznie.
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu
i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem. 
Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozami 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH

5.1. Wykonanie tynków zwykłych

Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,  zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Przygotowanie podłoża
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-
10100p.3.3.2. 
Spoiny w murach ceglanych: 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można
usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

Wykonywanie tynków zwykłych
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Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie
PN-70/B-10100. 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być
zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposób standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzuć
tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy
narzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie
naraŜonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnętrznych -w proporcji 1:1:2. 

5.2. Wykonanie tynków cienkowarstwowych

Przygotowanie podłoża

Podłoże pod tynk mineralny powinno być nośne, równe i suche, nie spękane, oczyszczone
z powłok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tłuszcz, pyły i bitumy) oraz wolne od agresji
biologicznej i chemicznej. Podłoża o słabej przyczepności (odspojone tynki i powłoki
malarskie) trzeba usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5÷15 mm) wyrównać
zaprawą wyrównawczo- murarską a następnie, całość przeszpachlować zaprawą klejącą.
Mniejsze nierówności (do 5 mm) wyrównać i wygładzić zaprawą klejącą. W każdym
przypadku celem uzyskania równej i gładkiej powierzchni, całość podłoża (przeznaczoną
do tynkowania) przeszpachlować zaprawą klejącą zalecana przez producenta tynków. 

Jeżeli pierwsze szpachlowanie będzie niewystarczające (nierówności nie zostaną
wyeliminowane, a warstwa nie zostanie wygładzona) czynność tę należy powtórzyć, po
wyschnięciu pierwszej warstwy zaprawy klejącej. W przypadku uzasadnionej konieczności
wzmocnienia podłoża w warstwie zaprawy klejącej należy zatopić siatkę z włókna
szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2). 

Jeżeli podłożem będzie warstwa zbrojona systemu odciepleń to należy ją wykonać zgodnie
z Instrukcją Docieplania producenta tynków. 

Wyprawę tynkarską należy wykonać nie wcześniej niż po 24godzinach od wykonania
warstwy zbrojnej i nie później niż po 3 miesiącach od wykonania tej warstwy. W celu
uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętymi, a świeżo nakładanym
tynkiem, należy zorganizować wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na płynne
wykonywanie wypraw. Proces schnięcia wypraw, niezależnie od ich charakteru, podlega
na odparowaniu wody oraz wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej
temperatury otoczenia oraz przy duŜej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest
dłuższe. 

Przed nakładaniem tynku mineralnego kazde podłoże trzeba zagruntować podkładem
tynkarskim. Okres schnięcia zastosowanego na podłożu podkładu wynosi min. 24 h w
optymalnych warunkach pogodowych (przy względnej wilgotności powietrza 60% i
temperaturze powietrza +20°C). 

Przygotowanie produktu
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Masę tynkarską przygotować zgodnie z instrukcja producenta. 

Wykonanie tynku

Przygotowaną zaprawę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na
podłożu, używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. 

Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o grubości
kruszywa (zebrany materiał nadaje się do ponownego wykorzystania po przemieszaniu).
śądaną strukturę należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaską pacą z
plastiku. Operację zacierania powinno się wykonać ruchami okrężnymi przy niewielkim
nacisku pacy, równomiernie na całej powierzchni elewacji. 

Na nowo wykonanych podłożach mineralnych (takich jak: beton, tynki cementowe i
cementowo-wapienne) można rozpocząć prace przygotowawcze i nakładanie mineralnej
zaprawy tynkarskiej po min. 3-4 tygodniach od wykonania podłoża. 

Przed nakładaniem tynku, każde podłoże należy zagruntować. 

Gruntowanie można wykonać jedynie na powierzchni wyschniętej, dopiero po upływie
właściwego dla danego podłoża okresu wiązania i twardnienia. 

Po zagruntowaniu podłoza należy odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego podkładu
lub preparatu (min. 24 h przy wysychaniu w warunkach optymalnych) i dopiero po jego
upływie przystąpić 

do nakładania wypraw tynkarskich. Jako warunki optymalne przyjmuje się względną
wilgotność powietrza 60% i temperaturę powietrza +20°C. 

NaleŜy odpowiednio dopasować mozliwości wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do
jednorazowego tynkowania (biorąc pod uwagę ilość pracowników, ich umiejętności,
posiadany sprzęt, istniejący stan podłoża i panujące warunki atmosferyczne). 

Proces aplikacji tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotności powietrza. 

5.3. Wykonanie systemowych tynków silikatowych

Przed rozpoczęciem prac dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Jeśli potrzeba,
moŜna dobrać konsystencję materiału do warunków stosowania poprzez dodatek
niewielkiej ilości czystej wody i ponowne wymieszanie. Nie uzywać rdzewiejących
pojemników i narzędzi. Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za
pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Następnie, kolistymi ruchami płasko
trzymanej packi plastikowej, należy nadać mu jednorodną fakturę gęsto ułożonych ziaren
kruszywa. Nie skrapiać tynku wodą! Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw,
zachowując jednakową konsystencję materiału. W przypadku konieczności przerwania
pracy, należy wzdłuż wyznaczonej linii przykleić samoprzylepną taśmę, nałożyć tynk,
nadać mu fakturę, a następnie zerwać taśmę z resztkami świeżego materiału. Po przerwie
należy kontynuować pracę od wyznaczonego miejsca. Krawędź wykonanej wcześniej
wyprawy można zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. Narzędzia i świeże zabrudzenia
należy myć wodą, a stwardniałe resztki tynku usuwać mechanicznie. Renowacje tynku
można przeprowadzić poprzez malowanie farbą silikatową farbą silikonową. 
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UWAGA! Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i
podłoza od +5°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. 

ZALECENIA 

Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną wyprawę chronić
przed zbyt szybkim przesychaniem. Do czasu całkowitego wyschnięcia, chronić tynk przed
opadami deszczu. Zaleca się wtedy stosowanie osłon na rusztowaniach. Z uwagi na
zawarte wypełniacze naturalne, mogące powodować różnice w wyglądzie tynku – należy
na jednej płaszczyźnie stosować materiał o tym samym numerze szarży produkcyjnej
umieszczonym na każdym opakowaniu. Napoczęte opakowanie należy dokładnie zamykać,
a jego zawartość wykorzystać w możliwie najbliższym czasie. 

5.4. Wymagania szczegółowe

Tynki wewnętrzne

Ściany murowane z cegły pełnej w piwnicy oraz na parterze na wys. 50,0 cm nad
posadzką i strop nad piwnicą - tynk renowacyjny składający się z zaprawy natryskowej
przygotowującej podłoŜe pod tynk, porowatego tynku podkładowego gr 15 mm i tynku 
renowacyjnego wierzchniego o gr. 20 mm. Istniejące tynki wewnętrzne należy skuć. 

Ściany murowane z cegły pełnej, bloczków drążonych, żelbetu – tynk cementowo-
wapienny gładki podkładowy i nawierzchniowy. Istniejące tynki wewnętrzne na ścianach
należy skuć. 

Stropy nad parterem, 1- 4 piętrem uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym gładkim jw.
w miejscach spękań na krawędziach belek i płyt stropowych i pomalować białą farbą
wapienną. 

KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT
BUDOWLANYCH

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

6.1. Kontrola jakości wykonania tynków

Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów,
które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór

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. 

Badania przygotowania podłoży

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
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wilgotności - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilzania, 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 Inspektora Nadzoru. 

Badania w czasie robót

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bielącym sprawdzaniu zgodności ich
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
(szczegółowej) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej. 

Badania w czasie odbioru robót

Badania tynków powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

zgodności zmianami dokumentacji

powykonawczej, 
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
prawidłowości przygotowania podłoży, 
prawidłowości wykonania tynków 
przyczepności tynków do podłoża, 
grubości tynku, 
wyglądu powierzchni tynku, 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

Badania w czasie odbioru tynków szlachetnych zewnętrznych przeprowadzić należy
podczas pogody bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie niższej niż +5ºC. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na
podstawie obmiaru. śadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do
ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach
ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie  podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

Dla robót budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
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ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych i okładzinowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
oczyścić . 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 5, dały pozytywne wyniki. 

JeŜeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być
odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

Tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie
wykonać roboty tynkowe. 

8.1. Odbiór tynków

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości
kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4
mm w pomieszczeniu, 
poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6
mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami
itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynków przenikających z podłoża, pilśni itp., 
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

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

ocenę wyników badań, 
wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót, 
szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robót, 
dziennik budowy , protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 
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wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.1.3. niniejszej ST,
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej robót tynkarskich (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej
ST.  Podstawą  płatności  będzie  ryczałt  za  wykonane  roboty.  Roboty  będą rozliczane 

zamkniętymi elementami technologicznymi lub procentowym zaawansowaniem robót.

Cena wykonania tynków obejmuje: 

przygotowanie stanowiska roboczego, 
przygotowanie zaprawy, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, 
obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie
robót na wysokości do 4 m, 
przygotowanie podłoża, 
siatkowanie powierzchni wewnętrznych , 
umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
siatkowanie bruzd, 
wykonanie tynków, 
reperacja tynków po dziurach i hakach, 
szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe 
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed
zanieczyszczeniem 
usunięcie wad i usterek 
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
likwidację stanowiska roboczego. 

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania
PN-70/B-10100 Roboty Tynki zwykłe. przy
PN-B-10106:1997 zaprawy wypraw
PN-B-
10106:1997/AZ1:2002

zaprawy wypraw
pocienionych (Zmiana Az1)

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. i
PN-B-10109:1998 Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-65/B-10101 Roboty  tynkowe.  Tynki  szlachetne.  Wymagania  i  badania przy
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności

dotyczące cementów powszechnego użytku.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,

badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
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10.2. Inne

odbioru budowlanych cz. 
Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki” wyd. ITB - 2003 r.


