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1.
1.1.

Wstęp

Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru odbioru
samowiercących mikropali CFG (Continous Flush Groutng).

1.2.

Zakres stosowania Specyfikacji

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

Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu:
- zakup elementów do wykonania mikropali CFG
- wykonanie samowiercących mikropali poprzez odwiercenie otworu z jednoczesną iniekcją i
montażem zbrojenia
Mikropale wykonywane będą w celu zabezpieczenia skarpy wokół podpory obiektu
mostowego MS-14

1.4.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz z określeniami podanymi w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz
obowiązującymi normami.

1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Rysunkami, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera.

2.

Materiały
Materiały stosowane do wykonania samowiercących mikropali CFG muszą posiadać aprobatę
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dopuszczającą elementy do stosowania jako iniekcyjne
mikropale oraz spełniać wymogi normy PN-EN 14199.
Samowiercące mikropale CFG (Continous Flush Grouting) wykonywane są przy użyciu
kompletnego zestawu w skład którego wchodzi: końcówka wiertnicza, żerdzie o odpowiedniej
wytrzymałości, łączniki do żerdzi / mufy, elementy dystansowe oraz elementy tworzące
głowicę mikropala: płyta oporowa, 2 nakrętki. Zestaw ten umożliwia jednoczesne wiercenie,
iniekcję oraz montaż zbrojenia mikropala. Do realizacji zadania należy zastosować żerdzie o
sile uplastyczniającej większej niż projektowane obciążenie obliczeniowe.

Materiał użyty do wykonania mikropali gruntowych musi spełniać wymogi ochrony
antykorozyjnej, właściwe dla elementów trwałych, tj. o okresie użytkowania pow. 2 lat.
Wymagane jest zapewnienie na żerdziach ochrony antykorozyjnej za pomocą powłoki
cynkowej o grubości min. 80µm (wysokotemperaturowe cynkowanie ogniowe) na pełnej
długości zbrojenia. Jako alternatywę do powłok antykorozyjnych można zastosować „traconą
grubość ścianki” (sacrificial loss thickness). W tym przypadku pole przekroju stosowanej
żerdzi musi być większe o min. 30% względem przekroju, niezbędnego do uzyskania
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projektowanej nośności z uwzględnieniem właściwości zastosowanego gatunku stali
(względem tzw. przekroju referencyjnego).
W przypadku mikropali trwałych, niezależnie od typu ochrony antykorozyjnej przyjętego dla
części wgłębnej zbrojenia, ostatni odcinek mikropala należy dodatkowo zabezpieczyć na
kontakcie oczepu z podłożem, poprzez 1,0m długości odcinek rury HDPE nasuniętej na żerdź
po wykonaniu iniekcji końcowej.
Mikropale CFG zespalane są z otaczającym gruntem za pomocą buławy iniekcyjnej
utworzonej z zaczynu cementowego o stosunku w/c= 0,4. Zaczyn podawany jest pod
ciśnieniem 5-40 bar. Zaczyn sporządza się z cementu portlandzkiego typu CEM I lub II 32,5 R.
3.

Sprzęt
Narzędzia wiercące oraz sprzęt iniekcyjny należy dostosować do warunków gruntowych oraz
do typu wykonywanych mikropali. Należy zastosować wiertnicę hydrauliczną, wyposażoną w
głowicę obrotowo-udarową. Użyty zestaw iniekcyjny ma zapewnić wydatek min. 90 l/min
i ciśnienie tłoczenia min. 4 MPa (40 bar).

4.

Transport
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania mikropali powinny
odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny, zgodny z Aprobatą Techniczną
IBDiM.

5.

Wykonanie robót
Żerdzie wraz z łącznikami, elementami dystansowymi i końcówką wiertniczą tworzą kompletny
zestaw będący konstrukcją mikropala jednocześnie wykorzystywany do wiercenia otworu
(przewód wiertniczy) i iniekcji (przewód iniekcyjny). Podczas wykonywania mikropali stosuje
się płuczkę powietrzną lub (w szczególnych przypadkach) wodną. Dopuszcza się również
stosowanie płuczki wodno-powietrznej. Decyzję o stosowaniu płuczki wodnej podejmuje się w
porozumieniu z Projektantem fundamentów mikropalowych i za zgodą Nadzoru. Płuczka jest
wytłaczana do otworu wiertniczego poprzez otwory w końcówce wiertniczej. Woda
wykorzystana jako płuczka musi odpowiadać czystości nie powodującej skażenia ośrodka
gruntowego. Wiercenie odbywa się bez rur osłonowych. Po dowierceniu zadanej długości
otworu rozpoczyna się iniekcję końcową. Poprzez obracający się przewód wiertniczy tłoczony
jest zaczyn cementowy o stosunku W/C = 0,4. Otwór jest iniekowany od dna do wierzchu.
Cały zestaw pozostaje w otworze i pełni funkcję zbrojenia mikropala. Po upływie ok. 30 min.
od iniekcji końcowej możliwe jest przeprowadzenie iniekcji wtórnej poprzez dotłoczenie
wnętrzem żerdzi dodatkowej ilości iniektu. Iniekcję wtórną stosuje się w przypadku dużych
ucieczek iniektu tzn. gdy ilość wtłaczanego iniektu końcowego przekracza 4 x objętość iniektu
niezbędną do wypełnienia otworu. W celu minimalizajcji ryzyka rozmywania iniektu, zaczyn
cementowy do wykonania iniekcji końcowej zaleca się sporządzić z użyciem doddatku UW1
lub UCS, w ilości 1%.
Koronki wiertnicze należy dobrać odpowiednio do warunków gruntowych.

6.

Kontrola jakości robót
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z
Rysunkami oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami.

6.1.

Postanowienia ogólne
Do kontroli wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

-

dokumentację projektową z naniesionymi ew. zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie
robót,
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-

dziennik budowy,
metryki mikropali.

6.2 Program badań
Badania przed rozpoczęciem robót:
-

wykonanie odkrywek fundamentów i potwierdzenie założeń projektowych.
Badania w czasie robót:

-

sprawdzenie jakości materiałów,
sprawdzenie warunków gruntowych,
kontrola wykonywania mikropali.
Badania odbiorcze:

6.3.

sprawdzenie zgodności z dokumentacją,
Opis badań
Sprawdzenie jakości materiałów należy przeprowadzać na bieżąco na zgodność z
wymaganiami określonymi w Aprobacie Technicznej IBDiM.
Sprawdzenie podłoża gruntowego polega na porównaniu rzeczywistych warunków gruntowych
z warunkami podanymi w projekcie.
Kontrola wykonywania mikropala iniekcyjnego polega na bieżącym sprawdzaniu w miarę
postępu robót:

-

7.

długości otworu (ilości wbudowanych żerdzi),
ilości zatłoczonego iniektu,
napotkanych trudności w wierceniu,
ucieczek płuczki lub iniektu.
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonanych robót
z dokumentacją projektową.
Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest 1 mb mikropala. Jako długość mikropala przyjmuje się jego długość
całkowitą, tzn. część zagłębioną w grunt łącznie z częścią wykorzystaną do uformowania
głowicy.

8.

Odbiór robót
Podstawą dokonania odbioru jest:

9.

zgłoszenie przez Wykonawcę w Dzienniku Budowy zakończenia robót podlegających odbiorowi
międzyoperacyjnemu.
stwierdzenie przez Inżyniera zgodności odbieranych robót z Rysunkami i zmianami
zaaprobowanymi przez Inżyniera.
przedłożenie przez Wykonawcę atestów na zastosowane materiały (aprobatę techniczną IBDiM,
Krajowy Certyfikat Zgodności oraz Deklarację Zgodności).
Podstawa płatności
Cena jednostkowa obejmuje:

-

zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, sprzętu oraz innych niezbędnych czynników
produkcji,
wykonanie wszystkich czynności mających na celu wykonanie mikropala iniekcyjnego zgodnego z
wymaganiami postawionymi w dokumentacji projektowej,
wykonanie niezbędnych badań i pomiarów,
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10.

oczyszczenie stanowiska pracy.
Przepisy związane
Aprobata Techniczna IBDiM dla zestawu elementów do wykonywania mirkopali iniekcyjnych
oraz kotew i gwoździ gruntowych
DIN 4125 Zakotwienia gruntowe
DIN 4128 Mikropale iniekcyjne
PN-EN 14199 Execution of special geotechnical works – Micropiles
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST RB.4.4.3
POSADZKI

Kod CPV 45432000-4
Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

Lipiec 2018

7

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem zadania remontu wybranych pomieszczeń biblioteki uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga,
podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym wykonuje się posadzkę
żywiczną
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku.
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:
− posadzek gresowych i pcv

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne”.
Projektuje się nowe warstwy posadzkowe, w celu ich wykonania należy usunąć wszystkie istniejące warstwy
wykończeniowe
Gres nieszkliwiony, format 30x30w kolorze jasnoszarym , niejednolitym, powierzchnia gładka, matowa, na powierzchni
płytki widać delikatnie czarne kropki, płytka rektyfikowana, grubość, Płytki prasowane na sucho o małej nasiąkliwości
wodnej E≤0,5%; , nieszkliwione (UGL) Gres Porcelanowy; do zastosowania wewnątrz budynku. Fuga szara grub.3mm.
Wykładzina PCV obiektowa w rolce – pomieszczenia dydaktyczne- przeznaczona na największe natężenie ruchu,
wykładzina homogeniczna, klasa ścieralności P, klasa użyteczności 34/43, grubość 2 mm, warstwa ścieralna 2mm , odporna
na kółka foteli, natężenie ruchu intensywne, wzmocniona poliuretanem w czasie produkcji dzięki czemu nie wymaga
akrylowania w czasie eksploatacji. Kolor jasnoszary ,cokoły 10cm - wykładzina wywinięta na ścianę.
Gres nieszkliwiony, nierek-tyfikowany, format 30x30, w kolorze ciemno- szarym niejednolitym, powierzchnia satynowa
lekko kropkowana. Gwa-rancja 6 lat. Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤0,5%; ,
nieszkliwione (UGL) Gres Porcelanowy; do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Reakcja no ogień A1FL..
Odporne na mróz, Siła łamiąca >= 1300N wg EN 14411:2012
Izolacja pozioma posadzki w pomieszczeniach mokrych – folia PCV grubości 0,2mm, izolacja z folii w płynie na wylewce
betonowej pod płytki na posadzce z wywinięciem na ścianę 30 cm i w pasach na ścianach przy odbior-nikach wody
(umywalki, wc, prysznice)
Ściany i posadzki łazienek i innych pomieszczeń mokrych – wyposażone w płynną folię pod okładziną z płytek ceramicznych

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
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3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:
− szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,
− szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
− narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,
− packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących,
− łaty do sprawdzania równości powierzchni,
− poziomice
− wkładki dystansowe,
− mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,
− pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,
− gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny,
− młotek (500 g),
− przyrząd montażowy,
− miara drewniana lub zwijana,
− drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna,
− kliny drewniane,
− klocek do dobijania desek.
− jako podkładu należy używać naturalnych materiałów.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie
−
−
−
−
−
−
−
−

2

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1m płytek.
Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w
budownictwie Świadectwem ITB nr...”.
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokość składowania do 1,8m.
2
Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2m paneli.
Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w
budownictwie Świadectwem ITB nr...”.
Parkiet składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokość składowania do 1,8 m.

4.3. Transport materiałów
−
−
−

Płytki i klepki parkietowe przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm.
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów
łatwo tłukących.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz
nasycone wodą.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni nie powinna być niższa
niż 5°C.
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia
stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać
większych prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie
powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową
lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.
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5.2. Posadzki z płytek
Zalecenia ogólne:
−
−
−
−
−
−

Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50C i nie więcej niż +250C.
Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i
twardnienia zaprawy.
Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co
najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót,
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić spadki do
elementów odwadniających min. 1,5 %.
Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.
Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać
pustych miejsc.
Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy
krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.

Przygotowanie podłoża:
Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy.
Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa.
Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin
Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.
Roboty zasadnicze:
Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. Do układania stosować
klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek.
Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia wyznacza położenie
płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których
płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą
przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.
Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach.

5.3. Instalacja wykładzin z płytek 50x50
Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach (do jednego pomieszczenia
należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). Zarówno rulony, jak i płytki należy pozostawić w temperaturze
pokojowej przez 24 godziny przed położeniem. Rulony należy przechowywać w pozycji pionowej, a płytki -ułożone poziomo.
Zanim zabierzemy się do pracy, należy sprawdzić, czy dysponujemy dostateczną ilością materiału podłogowego dla danego
wzoru i w danym kolorze. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zębatym rozprowadzamy klej na całym
wyznaczonym linią podłożu. Do klejenia wykładzin na podłożu używamy klejów dyspersyjnych (na bazie wody). W
przypadku cokołów używamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarówno powierzchnię ściany jak i wykładziny i
pozostawiamy do wyschnięcia powierzchni kleju).
Po rozprowadzeniu kleju pacą z grzebieniem B1dociskamy wykładzinę do podłoża, następnie używając walca min 60kg
pozbywamy się powietrza spod wykładziny (najpierw w poprzek, następnie wzdłuż arkusza). Następnie czynność
powtarzamy na drugiej połowie arkusza.

5.4. Instalacja wykładzin typu marmoleum
Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach (do jednego pomieszczenia
należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). Wykładzina przed instalacją powinna być przechowywana w
pomieszczeniu ok. 24h w celu przejęcia temperatury pomieszczenia min. 18ºC; podłoża min. 17 ºC. Przy pomocy
odpowiedniej pacy z grzebieniem zębatym rozprowadzamy klej na całym wyznaczonym linią podłożu. Do klejenia wykładzin
na podłożu używamy klejów dyspersyjnych (na bazie wody). Po rozprowadzeniu kleju pacą z grzebieniem B1( na mokry klej)
dociskamy wykładzinę do podłoża, następnie używając walca min 60kg pozbywamy się powietrza spod wykładziny.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2mm/m oraz 5mm na
całej długości lub szerokości pomieszczenia.

5.5. Instalacja wykładzin typu marmoleum spawanych
Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach (do jednego pomieszczenia
należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). Wykładzina przed instalacją powinna być przechowywana
pionowo w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejęcia temperatury pomieszczenia min. 18ºC; podłoża min. 17 ºC. Po tym
okresie należy docinać arkusze wykładziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zębatym rozprowadzamy klej na
całym wyznaczonym linią podłożu. Do klejenia wykładzin na podłożu używamy klejów dyspersyjnych (na bazie wody). W
przypadku cokołów używamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarówno powierzchnię ściany jak i wykładziny i
pozostawiamy do wyschnięcia powierzchni kleju). Po rozprowadzeniu kleju pacą z grzebieniem B1( na mokry klej)
dociskamy wykładzinę do podłoża, następnie używając walca min 60kg pozbywamy się powietrza spod wykładziny (najpierw
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w poprzek, następnie wzdłuż arkusza). Następnie czynność powtarzamy na drugiej połowie arkusza. W celu wywinięcia
wykładziny na ścianę należy rolką dociskową przycisnąć wykładzinę, aby dokładnie przylegała w miejscu łączenia się ściany z
podłogą. Narożnik wewnętrzny wykonujemy tak, aby cięcie i łączenie było w miejscu łączenia się dwóch ścian. Narożnik
zewnętrzny wykonujemy w ten sam sposób, łączenie w pionie. Po wykonaniu wszelkich prac związanych z docinaniem i
obróbką wykładzin, przyklejamy cokół klejem kontaktowym. Po upływie 24h możemy przystąpić do prac związanych ze
„spawaniem (zespalaniem) wykładzin”. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie
powinno być większe niż 2mm/m oraz 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest frezowanie wykładziny. Wykładzinę frezujemy na 2/3 grubości wykładziny.
Prawidłowo i fachowo wykonany frez ma wpływ na wygląd połączonych brytów wykładziny. Do tych prac używamy frezarki
ręcznej lub mechanicznej.
Po wykonaniu frezowania możemy przystąpić do spawania na gorąco. Używając spawarek ręcznych lub automatu
spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wykładziny. Kolejną czynnością jest ścięcie nadmiaru sznura. Ścinanie odbywa
się w dwóch etapach – pierwszy z nich to ścięcie jeszcze ciepłego sznura przy pomocy noża z płytką. Drugi po ostygnięciu
sznura bezpośrednio na wykładzinie. Zbyt szybkie ścięcie może spowodować skurczenie, zapadanie się sznura w procesie
stygnięcia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami..
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru
Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich
wymagań a w szczególności:
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i pomiary)
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
− spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, jw.
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności
przedłożonych przez dostawców
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie:
− przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku.
− odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m ( nie powinno przekraczać 2
mm na dł. łaty 2 m),
− odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m ( nie powinno większe niż 2mm na całej dł. łaty),
− prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm.
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez producenta
w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.
Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie:
− płaszczyzny poziomej lub spadków,
− nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być większe niż 3 mm
na całej długości łaty),
− odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 3 mm na długości
łaty 2m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki).
− przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1mm,
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez producenta
w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
2
Jednostką obmiarową posadzek jest metr kwadratowy [m ].
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna być odebrana.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:
− okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor
wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,
− w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać.

8.2. Odbiór podłoży
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.

8.3. Odbiór okładzin i wykładzin z płytek gresowych
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa
dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas
prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w
pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie
wyniki badań kontrolnych są pozytywne.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
− prawidłowości ukształtowania powierzchni,
− przyczepności do podłoża
− prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.
− szerokości i prostoliniowości spoin,
Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
− ocenę wyników badań
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.
Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 12004:2002

Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
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