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1. Wstęp
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru tynków elewacyjnych zewnętrznych w technologii tynków cienkowarstwowych firmy np. BAUMIT
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Żurawinie- Szkoła Podstawowa
im.Bolesława Chrobrego
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji
technicznych (SST) - dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których
przedmiotem w całości lub części jest wykonanie tynków cienkowarstwowych w technologii np.BAUMIT .
Oznacza to, że osoba sporządzająca dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wykorzystać niniejsze opracowanie w całości lub
części, wprowadzić zmiany, uzupełnienia, skreślenia lub uściślenia odpowiednie dla przewidzianych
projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które
są niezbędne do określenia ich standardu i jakości.
1.3.Zakres robót objętych SST
Tynki cienkowarstwowe których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą,
magazynującą szkodliwe sole, kształtują również formę architektoniczną tynkowanego elementu.
Nanoszone są ręcznie lub mechanicznie. Producent zaleca je do prowadzenia robót remontowych po
ociepleniu powierzchni , ścian , gzymsów , cokołów, ościeży itp.
W tym celu należy zastosować system tynków oraz farb paroprzepuszczalnych w następujący sposób:
- oczyszczenie powierzchni ocieplonych
- neutralizacja szkodliwych soli budowlanych odpowiednim systemowym preparatem ,
- likwidacja biologicznych skażeń podłoży mineralnych preparatem grzybobójczym ,
- pokrycie osiatkowanych , zatopionych w kleju np.KleberSchpachtel - gruntem podkładowym np. Baumit
UniwersalGrund
- tynk cienkowarstwowy akrylowy np. Baumit GranoporPutz K-1
- malowanie farbami akrylowymi np.
Szczegółowy opis technologii tynków renowacyjnych zamieszczono poniżej.
Tynki cienkowarstwowe tak jak tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj
zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze".
Przy wykonaniu tynków renowacyjnych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100p.
3.1.1.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wyko-nuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
- ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące
roboty niezbędne do jego wykonania
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. Materiały
Do wykonania tynków należy zastosować kompletny zestaw materiałów do dociepleń zgodnie z
odpowiednią dla wybranego systemu Aprobatą Techniczną ITB.

2.1.Siatka z wókna szklanego np.145A Baumit
2.2.Klej - zaprawa klejaca np. Baumit KleberSchpachtel
2.3.Preparat gruntujacy podłoże - np. Baumit UniwersalGrunt
2.4.Preparat wzmacniajacy podłoże ( cokoły) - np. Baumit PutzFestiger
2.5.Tynk akrylowy drobnoziarnisty -np. GranoporPutz K1
2.6. Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy
PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można
stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za-wierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.7 Farba akrylowa np. GranoforFarbe ( Baumit)
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych 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.

2.8 CEMENT
Cement powinien spełniać wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 – „Cement. Część 1: skład,
wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”.
3. Sprzęt
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło na
wolnoobrotowej wiertarce
do nakładania i zacierania zapraw - agregat tynkarski i zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca)
do malowania – pędzel, wałek, urządzenia do malowania natryskowego.
4. Transport

4.1.

4.2.

Materiały wybranego systemu firmy są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach.
Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości
ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane
w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem.
Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej
przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.

5. Wykonanie robót
5.1.Wytyczne ogólne
Zabrania się stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni tynkowanych. Aby
uzyskać prawidłową pod względem równości płaszczyzny powierzchnię należy wyznaczyć lica powierzchni
na powierzchniach zewnętrznych ścian.
W trakcie tynkowania należy utrzymywać w czystości podesty rusztowań ) Zaprawę narzuca się kielnią
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bądź czerpakiem równomiernie na tynkowaną powierzchnię. Sąsiednie rzuty powinny zazębiać się między
sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża. Nadmiar należy ściągać łatą lub deską prowadząc ją
ruchem falistym po pasach kierunkowych lub listwach. Zgarnięty nadmiar zaprawy wrzuca się do skrzyni.
Narzut w narożach najlepiej wyrównać za pomocą pac w kształcie kątownika z ostrym lub owalnym
narożem. We wnękach, na słupach itp. narzut wykonuje się przy zastosowaniu wzorników prowadzonych
na tymczasowo zamocowanych listwach prowadzących (prowadnicach).

5.2.Szpachlowanie i wygładzanie powierzchni
Przed szpachlowaniem należy usunąć z podłoża kurz i zabrudzenia. Całość nawilżyć wodą. Należy przyjąć
zasadę, że szpachlowanie rozpoczynamy po wyschnięciu i związaniu tynku renowacyjnego. Przeciętnie
należy odczekać ok. 1 dzień na 1mm grubości tynku, jednak w zależności od warunków
cieplno-wilgotnościowych czas ten może ulec zmianie. Wcześniejsze rozpoczęcie szpachlowania może
doprowadzić do pojawienia się rys skurczowych na powierzchni szpachli.
należy przygotować przez dosypywanie do wody i dokładne mieszanie w czystym pojemniku aż do
uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy w proporcjach opisanych wyżej (i umieszczonych na
opakowaniu).
Nanosić masę warstwami o grubości od 1 do 2 mm przy użyciu pacy metalowej. Po wstępnym wyschnięciu
(ok. 15-20 minut) można powierzchnie zacierać za pomocą packi z filcem. Zacieranie gładzi wykonuje się
ruchem kolistym. W czasie zacierania tynku należy w miarę potrzeby skrapiać go wodą przy pomocy
pędzla, aby zaprawa nie ciągnęła się za packą lub nie kruszyła się i odpadała, jeżeli jest za sucha.
Szpachla nie nadaje się po wyschnięciu do szlifowania.
Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę należy narzucać pasmami, przy czym przerwy między
pasmami nie powinny być szersze niż pasma. Następnie wypełnia się przerwy między pasmami. Grubość
gładzi po ręcznym jej wyrównaniu powinna wynosić ok. 2mm.

5.3.Przygotowanie do malowania
Podłoże powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Dlatego chłonne
podłoże należy zagruntować preparatem w rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:1 jedno lub dwukrotnie.
Miejsca uzupełnień tynków należy fluatować oraz po 24 godzinach spłukać wodą.

5.4.Malowanie tynków
Farba akrylowa może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby uniknąć widocznych
połączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie tworzące widoczne całości należy
malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są przeznaczone do wymalowania (szkło, kamień,
cegła klinkierowa, metale itp.) należy osłonić przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania należy
natychmiast zmyć mokrą gąbką. Ponieważ składnikami farby akrylowej są materiały naturalne możliwe są
niewielkie różnice intensywności kolorów. Dlatego materiały pochodzące z różnych partii (różne charge)
należy wymieszać lub stosować na oddzielnych powierzchniach.

6. Kontrola jakości robót
6.1.Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, kruszyw
przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz preparatów do wykonania robót i przedstawić wyniki tych
badań In-spektorowi nadzoru do akceptacji. Szczególnie należy zwrócić uwagę na terminy przydatności.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody, kruszywa oraz gotowych
mieszanek i preparatów określone w pkt.2 niniejszej specyfikacji.
6.2 Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szcze-gólności jej marki i
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Za-prawy budowlane zwykłe”.
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
6.3 Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych jak i pocienionych powinny być przeprowadzane w sposób
podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w
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szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonaw-czej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- mrozoodporności tynków zewnętrznych,
- przyczepności tynków do podłoża,
- grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być mniejsza ni 2,0 cm,
- wyglądu powierzchni tynku,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
- przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami,
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robót
Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stro-pie do spodu stropu zgodnie z
zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych „KNR BC-02-Rozdział 01- pkt.3
zasady przedmiarowania”. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych ele-mentów w
stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza
się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni
nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest
mniejsza od 0,5 m.
2
Ilość tynków w m określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w na-turze.

8. Odbiór robót
8.1.Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpie-niem do robót tynkowych. Jeżeli
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć
wodą.
8.2.Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaga-niami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli 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.
8.3. Odbiór tynków.
8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny
być zgodne z dokumentacją projektową.
8.3.2. 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.).
Dopuszczalne odchylenia dla tynków .
kategoria
tynku

odchylenie pow. tynku Odchylenie powierzchni i krawędzi od
od płaszczyzny i
kierunku
odchylenie krawędzi
pionowego
poziomego
od linii prostej
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0
I
Ia
II

III

IV
IVf
IVw

nie podlegają sprawdzeniu
≤ 4mm na długości łaty kontrolnej ≤ 3mm na długości
2m
1m

≤ 4mm na
długości 1m
i ≤ 10mm na
długości
ściany
≤ 3mm i w liczbie ≤ 3 na długości ≤ 2mm na 1m i
≤ 3mm na
łaty kontrolnej 2m
ogółem
długości 1m
≤ 4mm w
i ogółem ≤
pomieszczeniach do 6mm na
3,5 m wysokości
powierzchni
oraz
ściany
≤ 6mm w
pomieszczeniach
wyższych
≤ 2mm i w liczbie ≤ 2 na długości ≤ 1,5mm na 1m i
≤ 2mm na
łaty kontrolnej 2m
ogółem
długości 1m
≤ 3mm w
i ogółem ≤
pomieszczeniach do 3mm na
3,5 m wysokości
powierzchni
oraz
ściany
≤ 4mm w
pomieszczeniach
wyższych

≤ 4mm na długości 1m

≤ 3mm na długości 1m

≤ 2mm na długości 1m

Powyższa tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek.
Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tyn-ków, pleśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków.

8.3.3. 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.
9. Podstawy płatności
2
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m wykonania tynków na ścianach i każdy
metr bieżący ościeży, opasek i profili ciągnionych według ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę
i przyjętych przez Zamawiającego.

10. Przepisy związane
PN-69/B-10280
PN-EN 1015-3:2000
PN-EN 1015-4:2000
PN-EN 1015-12:2002
PN-B-10106:1997
PN-B-10109:1998
PN-70/B-10100

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi
Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za
pomocą stolika rozpływu)
Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za
pomocą penetrometru)
Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności do
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
SEKOspec
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Termomodernizacja budynku szkoły wraz z sala gimnastyczną w Żurawinie
PN-65/B-10101
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 197-2:2002
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 934-6:2002
PN-EN 1015-2:2000
PN-79/B-06711
PN-88/B-32250

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku
Cement. Część 2: Ocena zgodności
Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola
zgodności i ocena zgodności
Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do
murów
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
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