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1.0 WSTĘP
1.1 Inwestor:
Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia, Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148.
1.2 Jednostka kosztorysowa :
KUB KORTOM, 84-230 Rumia, ul. Poznańska 12/35
1.3 Przedmiot specyfikacji
Specyfikacje Techniczne zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach Kontraktu pt.: „Remont pomieszczeń i
korytarzy - piwnice w budynku Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w Gdańsku przy ul.
Marynarki Polskiej 148”
Wymagania Ogólnej Specyfikacji Technicznej należy rozumieć i stosować
w powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.
1.4 Zakres robót objętych specyfikacją
Projektowany zakres remontowych robót budowlanych obejmuje:
 wymianę tynku cementowo - wapiennego na ścianach podokiennych
wszystkich pomieszczeń na tynk Funcosil Sanierputz WTA w reżimie
technologicznym Remmers
 wykonanie izolacji poziomej murów ścian podokiennych pomieszczeń nr
8, 9, 10, 11, 12 metodą niskociśnieniowej iniekcji międzykrystalicznej w
systemie Remmers
 rozebranie okładziny z płyty g-k w pom. 9-2.
 rozebranie terakoty w pom. 6, 9-2, 10, 11
 obniżenie posadzek w pom. 10, 11 i 12 przez rozebranie podłoża o gr. 10
cm i wykonanie nowego podłoża pod posadzki gr. 4 cm
 wyrównanie posadzek przez frezowanie w pom. 8 i na korytarzu przy
klatce schodowej
 wykonanie izolacji posadzek nowych i starych (częściowo na istniejącej
terakocie, częściowo na betonie) preparatem Aida Elastoschlamme w
systemie Remmers - dwuwarstwowo, we wszystkich pomieszczeniach i w
korytarzu na odcinku od klatki schodowej do pom. 9
 ułożenie posadzek terakotowych wraz z cokolikami wys. 8 cm we
wszystkich pomieszczeniach i w korytarzu na odcinku od klatki schodowej
do pom. 9. Do przyklejania płytek stosować klej Remmers Flexkleber
 wykonanie gładzi mineralnych (np. grunt Cekol DL-80 i gładź Cekol C35) grubości 3 mm na ścianach i sufitach wszystkich pomieszczeń oraz w
korytarzu na odcinku od klatki schodowej do pom. 9
 wykonanie powłok malarskich farbą emulsyjną akrylową na wszystkich
remontowanych powierzchniach oraz w korytarzu na odcinku od węzła
cieplnego do klatki schodowej. Ściany z tynkiem Remmers malować farbą
silikonową Funcosil LA Siliconfarbe (Remmers)
 zmiana położenia i dołożenie po jednej oprawie oświetleniowej w pom. 8,
9-3, 10 i 11
 do robót na ścianach przyokiennych należy zdemontować grzejniki
płytowe, a po wykonaniu robót zawiesić je ponownie.
 pomalowanie gałązek grzejnikowych we wszystkich pomieszczeniach

Przedstawiony wyżej zakres robót wynika z ustaleń jednostki kosztorysowej z Inwestorem w
trakcie wizji lokalnej dokonanej w dniu 27. 09. 2011r.
1.5 Lokalizacja i dostęp do terenu budowy
Obiekt będący przedmiotem remontu znajduje się w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148.
Cały teren działki znajduje się w gestii Inwestora.
Granice placu budowy należy ustalić z Inwestorem uwzględniając zapewnienie bezpiecznego
dojazdu, dojścia i użytkowania czynnej części obiektu nieobjętej robotami. Wszystkie prace
mające wpływ na użytkowanie obiektu należy poprzedzić uzgodnieniami z użytkownikiem.
Dojazd do budowy zapewnia istniejący system ulic miejskich.
1.6 Korespondencja dotycząca Budowy
Cała korespondencja dotycząca Budowy powinna być adresowana do Inwestora oraz
Wykonawcy. W umowie podany zostanie stosowny adres do korespondencji.
1.7 Definicje podstawowych pojęć używanych w specyfikacji
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i
standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane, jako integralna część
Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w których są
wymienione.
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami.
Zastosowane będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą
zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach
Technicznych. Wyrazy oznaczające osoby lub strony obejmują także osoby prawne. Zwroty
użyte w liczbie pojedynczej oznaczają także liczbę mnogą i odwrotnie, w zależności od
kontekstu. Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej
OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć
w każdym przypadku następująco:
Zamawiający – Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia, Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148
Wykonawca – osoba fizyczna lub prawna wybrany w drodze przetargu publicznego przez
Zamawiającego dla wykonania przedmiotu Kontraktu.
Podwykonawca - osoba fizyczna lub prawna wymieniona w Kontrakcie, jako wykonawca
określonej części Robót lub każda inna osoba, której została podzlecona przez Wykonawcę, za
zgodą Zamawiającego, część Robót wchodzących w zakres Kontraktu.
Kontrakt – wszystkie dokumenty określające Roboty a więc Specyfikacja Techniczna,
Przedmiar Robót, Oferta Wykonawcy, Umowa o wykonanie robót.
Oferta – wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na wykonanie
i wykończenie Robót zgodnie z postanowieniem Kontraktu.
Protokół Odbioru Robót – protokół podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę po
ukończeniu całości robót zgodnie z Kontraktem.
Roboty – wszelkie czynności i prace, które są potrzebne i wymagane do wykonania
i wykończenia Robót określonych w Porozumieniu Kontraktowym, a także do usunięcia usterek
powstałych w tych Robotach; również realizowane w ramach Kontraktu obiekty kubaturowe
i inżynierskie oraz instalacje.
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie
ze Specyfikacją Techniczną.

Przedmiar Robót – specyfikacja pełnego zakresu Robót założonych przez Zamawiającego do
wykonania w ramach Kontraktu.
Siła wyższa – działanie takich sił natury, których doświadczony Wykonawca, dochowując
należytej staranności, nie mógł przewidzieć lub im przeciwdziałać.

2.0 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania.
2.1 Zgodność Robót ze Specyfikacją Techniczną
1. Z wyjątkiem przypadków, kiedy stanie się to niewykonalne z przyczyn prawnych lub
fizycznych Wykonawca winien wykonać i wykończyć Roboty bez żadnych usterek.
2. Specyfikacja Techniczna dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego jest istotnym
elementem
Kontraktu
i
jakiekolwiek
wymagania
zawarte
w tym dokumencie są tak samo wiążące, jak gdyby występowały one we wszystkich
dokumentach.
Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków
w Specyfikacji Technicznej, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego,
który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień.
3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z wymaganiami
materiałowymi określonymi w Specyfikacji Technicznej.
4. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność
z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.
Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń
od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.
5. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Zestawieniem
materiałowym lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość
Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te będą rozebrane na
koszt Wykonawcy.

3.0 OCHRONA ŚRODOWISKA PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót.
2. Wykonawca zapewni odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
- możliwością powstania pożaru,
- utrzymanie czystości i porządku. Wykonawca zorganizuje i będzie stosował system gospodarki
wszelkimi odpadami. Gromadzone odpady będą systematyczne wywożone na legalne wysypisko
lub odbierane przez uprawnione do tego firmy porządkowe. Niedozwolone jest wrzucanie
odpadów do wykopów wykonywanych w związku z realizacją kontraktu.
3. Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń
w środowisku naturalnym na Placu Budowy i poza nim.
4. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

4.0 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej
2. Na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach Wykonawca będzie
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
5. Wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo będzie każdorazowo uzgadniane z inwestorem
i odpowiednio monitorowane po ich zakończeniu.

5.0 BEZPIECZEŃSTWO PRAC NA CZYNNYM OBIEKCIE
1. Teren Budowy, na którym znajduje się czynny budynek zostanie podczas wykonywania Robót
pod stałym nadzorem Użytkownika.
2. Wszelkie Roboty wykonywane na czynnym obiekcie mogą być wykonywane na podstawie
pisemnej zgody Użytkownika.
3. Wykonawca opracuje i uzgodni z Użytkownikiem technologię i harmonogram Robót na
czynnym obiekcie zapewniając jego bezpieczne funkcjonowanie w okresie wykonywania Robót.
4. Wykonawca zapewni niezbędne dojścia w celu zabezpieczenia dojścia dla użytkownika do
czynnych pomieszczeń.

6.0 MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.
2. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym niż dopuszczalne.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie
i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki
sanitarne oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie części użytkowanej przez Inwestora oraz
petentów odwiedzających budynek w celu załatwiania w nim swoich spraw.
2. Wykonawca winien w trakcie Wykonywania Robót zapewnić pełne bezpieczeństwo
wszystkim osobom upoważnionym do przebywania w obiekcie oraz utrzymywać teren
i pomieszczenia w odpowiednim porządku wymaganym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób
i mienia.
3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
4. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu
pracującego na Placu Budowy.
5. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót.
6. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do
bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi.
7. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki
ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania
i ratunkowy.
8. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo
wszystkich osób przebywających na budowie.

8.0 MATERIAŁY
8.1. Wymagania ogólne.
1. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót winny być:

nowe i nie używane
odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych
Specyfikacji Technicznej i Zestawieniu materiałowym
nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów
mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczeństwa
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.
8.2 Źródła uzyskiwania Materiałów
1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów oraz
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki
2. Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła.
3. Wszystkie Materiały muszą pochodzić z Polski lub z państw członkowskich Unii Europejskiej.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót.
8.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom.
1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu
Budowy, bądź złożone we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Jeżeli Zamawiający
zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż tych, dla których zostały
zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.
2. Każdy element Robót, w którym znajdują się niezbadane, bądź niezaakceptowane Materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem
8.4 Przechowywanie i składowanie Materiałów.
1. Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla
wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i
właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.
2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na terenie POW NFZ. Po zakończeniu
Robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do
ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

9.0 SPRZĘT.
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości
wskazaniom zawartym w Specyfikacji technicznej. W przypadku braku ustaleń w powyższym
dokumencie, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.
2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Specyfikacji Technicznej.
3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jeżeli Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość użycia sprzętu wariantowego przy
wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru
takiego Sprzętu.
6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót.

10. TRANSPORT
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych
Materiałów.
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Specyfikacji Technicznej i w terminie przewidzianym Kontraktem.
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie odpowiadają warunkom Kontraktu,
będą na polecenie Zamawiającego usunięte z Placu Budowy.
4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

11. WYKONANIE ROBÓT
11.1 Ogólne zasady wykonywania Robót
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych
Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim.
2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, przez Wykonawcę na własny koszt.
3. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub elementów
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, specyfikacji Technicznej, a
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki
badań i obserwacji podczas produkcji oraz prób Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na Roboty.
4. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. Skutki
finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.
11.2 Kontrola jakości robót
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel.
11.3. Odbiór Robót
11.3.1 Rodzaje odbiorów
1. W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:
a. odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu
b. odbiór ostateczny
2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie przez
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Żadna część Robót nie powinna być zakryta lub
uczyniona niedostępną przed Zamawiającym.
3. Wykonawca winien umożliwić Inspektorowi zbadanie i pomierzenie każdej części Robót,
która ma być zakryta lub uczyniona niedostępną, a także umożliwić zbadanie i pomierzenie
fundamentu zanim zostanie na nim umieszczona jakakolwiek inna część Robót.

4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, kiedy taka część Robót będzie gotowa do zbadania,
a Zamawiający winien bez zwłoki stawić się w celu dokonania badania lub pomiaru, chyba, że
uzna to za zbędne. W tym wypadku powinien odpowiednio wcześnie powiadomić Wykonawcę.
11.3.2 Świadectwo Odbioru Robót
1. Kiedy całość Robót zostanie ukończona w zakresie przewidzianym w Kontrakcie, wtedy z
czynności tych zostanie sporządzony protokół. Taki protokół będzie podpisany przez
Wykonawcę i Zamawiającego
11.4. Płatności
1. Cena uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na
wykonanie prac, określone w Specyfikacji technicznej.
2. Forma wynagrodzenia za wykonanie robót obowiązuje zgodnie z kontraktem i jest
wynagrodzeniem ryczałtowym
3. Podstawą do płatności będą podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowy
protokół robót
4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie:
a. Podpisanie przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru robót,
11.5. Przepisy związane
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowiązującymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują
się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie
postanowiono inaczej. Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie
prawodawstwo.
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I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPIS TREŚCI
1.0 WSTĘP
2.0 MATERIAŁY
3.0 SPRZĘT
4.0 TRANSPORT
5.0 WYKONANIE ROBÓT
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.0 OBMIAR ROBÓT
8.0 ODBIÓR ROBÓT
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE

1.0 WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót w zakresie rozbiórki:
- odbicie tynków wew. o pow. Do 5m kw. Na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy
cementowo-wapiennej
- rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
- rozebranie elementów konstrukcji betonowej niezbrojonej o grubości do 15 cm
- usuniecie przez frezowanie zewnętrznej warstwy betonu grubości do i powyżej 5 cm z
powierzchni poziomych
- rozebranie okładziny ścian z płyty g-k
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółową specyfikację techniczną stosuje się, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty dotyczące burzenia i rozbiórki elementów budynku wymienionych w pkt.1.1 obejmują
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych w obiekcie
przetargowym.
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.01.00.
2.0 MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST.01.00
3.0 SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.00
3.2 Sprzęt do wykonania robót
Kliny, młotki, przecinaki, łopaty, szufle, pochylnie lub zsypy (rynny).
4.0 TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00
4.2 Transport materiałów
Materiały rozbiórkowe powinny być wywożone środkami transportu przystosowanymi do
przewozu materiału rozbiórkowego do miejsc wyznaczonych do tego celu.
5.0 WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.01.00
5.2 Zasady wykonywania robót
Wszystkie roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie. Do niezbędnego minimum należy
ograniczyć zastosowanie elektronarzędzi o działaniu udarowym. Gruz należy usuwać z
pomieszczeń ręcznie w wiadrach. 6.0 KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01.00
7.0 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne zasady podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01.00
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Prawo budowlane na dzień 1 stycznia 1995r z późniejszymi uzupełnieniami.
10.2 Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny,
ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.
10.3 Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe,
instrukcje. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później
niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.
10.4 Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
Podczas wykonywania robót należy zachować przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach
rozbiórkowych – Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
z dnia 28 marca 1972r. – Dz.U. Nr 13, poz 93 z późniejszymi zmianami
PN – 93/N – 01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy
PN-92/P-84684 Odzież robocza. Kombinezony.
PN-N-01307: 1994 Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy.
Rozporządzenie MGPiB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunków i trybu postępowania przy
robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów
budowlanych
Rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)
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II. ROBOTY IZOLACYJNE PODPOSADZKOWE

SPIS TREŚCI
1.0 WSTĘP
2.0 MATERIAŁY
3.0 SPRZĘT
4.0 TRANSPORT
5.0 WYKONANIE ROBÓT
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.0 OBMIAR ROBÓT
8.0 ODBIÓR ROBÓT
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE

1.0 WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót izolacyjnych przeciwwodnych.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót izolacji wodoszczelnej.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami,
przepisami i określeniami podanymi w ST.01.00.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST.01.00.
2.0 MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w
ST.01.00
2.2 Materiały
2.2.1. Szlam uszczelniający Aida Elastoschlamme. Elastyczny, jednoskładnikowy szlam
uszczelniający, przekrywający rysy i nieprzepuszczalny dla wody
Obszary stosowania:
Do wykonywania uszczelnień zespolonych wg. klasyfikacji wilgotnościowej ZDB (Centralnego
Związku Niemieckiej Branży Budowlanej): O, AO1, AO2, A1
Uszczelnienie zespolone do klas wilgotności A1, A2, B
Do wykonywania uszczelnień w połączeniu z okładzinami ceramicznymi we wnętrzach i na
zewnątrz
Na mineralne, nasiąkliwe podłoża, np. jastrychy, tynki cementowe, beton komórkowy, cegła
wapienno-piaskowa
Na ściany i posadzki
Zużycie:
Ok. 2,8 kg/m² – woda nie napierająca
Ok. 4,2 kg/m² – woda napierająca
Właściwości:
Elastyczność
Szybkie wiązanie
Silna przyczepność do podłoża; ok. 1,5 N/mm²
Szczelność wobec wody napierającej przy ciśnieniu 1,5 bar
Zdatność do szlamowania, szpachlowania i aplikacji natryskowej
Twardnienie bez spękań i naprężeń wewnętrznych
Opakowanie:
Worek papierowy
20 kg
2.2.2 Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

3.0 SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.0
3.2 Sprzęt do wykonania robót
Betoniarki, mieszarki, kielnie, pace, poziomice łopaty szpadle
4.0 TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00
4.2 Transport materiałów
Materiały powinny być dostarczane środkami transportu przystosowanymi do przewozu
wyszczególnionych materiałów.
5.0 WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.01.00
5.2 Zasady wykonywania robót
Izolację wodoszczelną nanieść na uprzednio wykonany podkład z zaprawy M-80 lub uprzednio
oczyszczone podłoże istniejące. Przyjęto wykonanie elastycznej, szybkoschnącej membrany
hydroizolacyjnej z jednoskładnikowej masy Elastochlamme, nanoszonej w dwóch cyklach
roboczych, grubości około 1,5 mm na warstwę, tak aby uzyskać po wyschnięciu powłokę
grubości 3 mm. Elastoschlamme należy nakładać na podłoża suche (wilgotności podłoża nie
większa niż 4% – metoda CM). Elastoschlamme można nanosić za pomocą wałka, pędzla,
szpachli lub poprzez natrysk. Izolację należy nanosić warstwami o grub. 1,5 mm. Kolejne
warstwy należy nanosić krzyżowo po wyschnięciu poprzedniej (ok. 1-2 godz.). Należy ułożyć
dwie warstwy materiału Elastoschlamme również na ścianach, na wys. 8 cm od poziomu
posadzki.. Do układania płytek można przystąpić po 12-24 godzinach od ułożenia ostatniej
warstwy.
6.0 KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01.00
7.0 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00
8.0 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00
8.2 Odbiór robót
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót.
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego
w SST.
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne zasady podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01.00
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Prawo budowlane na dzień 1 stycznia 1995r z późniejszymi uzupełnieniami.
10.2 Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny,
ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.

10.3 Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe,
instrukcje. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później
niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.
10.4 Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
10.5 Podczas wykonywania robót należy zachować przepisy zgodnie z Aprobatą Techniczną oraz
kartami technicznymi materiałów.
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III. ROBOTY POSADZKARSKIE

SPIS TREŚCI
1.0 WSTĘP
2.0 MATERIAŁY
3.0 SPRZĘT
4.0 TRANSPORT
5.0 WYKONANIE ROBÓT
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.0 OBMIAR ROBÓT
8.0 ODBIÓR ROBÓT
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE

1.0 WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót posadzkarskich.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót posadzkarskich. Płytki należy przyklejać na uprzednio wykonanej izolacji
przeciwwodnej preparatem Elastoschlamme.
1.3.1 Wykonanie podkładu z zaprawy cementowej M-80
1.3.2. Wyrównanie podłoża betonowego przez frezowanie warstwy betonu na głebokość 0d 1 do
2 cm tak, aby uzyskać jednolity poziom powierzchni w całej piwnicy
1.3.3. Oczyszczenie mechaniczne istniejącego podłoża betonowego, betonowego pokrytego farba
oraz z płytek ceramicznych do stopnia zapewniającego uzyskanie właściwej przyczepności
preparatu Elastoschlamme.
1.3.4. Wykonanie posadzki z płytek gresowych na kleju.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami,
przepisami i określeniami podanymi w ST.01.00.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST.01.00.
2.0 MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w
ST.01.00
2.2 Materiały
2.2.1. Zaprawa cementowa M-80
2.2.2. Wysokoelastyczna zaprawa klejowa o wielostronnym stosowaniu i doskonałej
skuteczności, w wysokim stopniu odporna na odkształcenia i cechująca się bardzo długim czasem
otwartym klejenia Flexkleber
2.2.3. Masą fugowa mineralna
2.2.4. Płytki posadzkowe gres nieszkliwione gat. I
2.2.5. Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250
3.0 SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.01.0
3.2 Sprzęt do wykonania robót
Mieszarki, betoniarki, piły widiowe, przecinaki, wiertła, packi
4.0 TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.01.00
4.2 Transport materiałów
Materiały powinny być dostarczane środkami transportu przystosowanymi do przewozu
wyszczególnionych materiałów.

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST.01.00
5.2 Zasady wykonywania robót
5.2.1. Przed ułożeniem posadzki z zaprawy cementowej M-80 podłoże należy zwilżyć. Zwilżone
podłoże pozostawić do wyschnięcia do stanu matowo-wilgotnego. Ułożyć warstwę podkładu
podposadzkowego z zaprawy M-80 i zatrzeć ją na ostro.
5.2.2. Po wykonaniu izolacji wodoszczelnej na podkładu z zaprawy cementowej M-80 należy
wykonać warstwy nawierzchniowe podłogi, z płytek gresowych, o wymiarach 33,3 x 33,3 cm, IV
klasy ścieralności, R10 klasy śliskości, na mineralnym, wysokoodkształcalnym kleju Flexkleber,
z mineralną masą fugową.
Fugi posadzki szerokości 3 ÷ 4 mm w kolorze szarym.
6.0 KONTROLA JAKOŚCI
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.01.00
6.2 Kontrola jakości
6.2.1. Dopuszczalne nierówności badane przy przyłożeniu dwumetrowej łaty kontrolnej w
dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 2 mm.
6.2.2. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być
większe niż 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
7.0 OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.01.00
8.0 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.01.00
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne zasady podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.01.00
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Prawo budowlane na dzień 1 stycznia 1995r z późniejszymi uzupełnieniami.
10.2 Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny,
ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.
10.3 Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe,
instrukcje. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później
niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.
10.4 Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
Podczas wykonywania robót należy zachować przepisy zgodnie z:
- BN-89/6747-25
- PN-82/B-02020
- PN-79/B-06711
- PN-EN 13813
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IV. WYKONANIE INIEKCJI PRZECIW WILGOCI
PODCIĄGANEJ KAPILARNIE Z ZASTOSOWANIEM
PREPARATU KIESOL
SPIS TREŚCI
1.0 WSTĘP
2.0 MATERIAŁY
3.0 SPRZĘT
4.0 TRANSPORT
5.0 WYKONANIE ROBÓT
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.0 OBMIAR ROBÓT
8.0 ODBIÓR ROBÓT
9.0 PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
przepon poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w murach w technologii firmy Remmers
z zastosowaniem preparatu Kiesol.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części jest
wykonanie przepon poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w technologii Remmers z
zastosowaniem preparatu Kiesol.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie przepon poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w technologii Remmers
z zastosowaniem preparatu Kiesol.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność ze Specyfikacją
Techniczną.
2. Materiały
2.1. KIESOL
Płynny koncentrat krzemionkujący stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli.
Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci
podciąganej kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wewnątrz i renowacji cokołów. Poza tym w
zbiornikach wody pitnej, kanałach, oczyszczalniach ścieków itp.
Dane techniczne:
Gęstość:
ok. 1,15 g/cm3
Odczyn pH: ok. 11
Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu:
Przepuszczalność pary wodnej:
> 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości)
Nasiąkliwość powierzchniowa:
w: ≤ 0,5 kg/m2·h0,5
Wzmocnienie:
do 5 N/mm2 (MPa)
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą.

Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych pojemnikach co najmniej 3 lata.
Preparat KIESOL posiada atest higieniczny PZH oraz Aprobatę Techniczną ITB AT-15-3110/2001.
2.2. BOHRLOCHSUSPENSION
Bardzo drobnoziarnista zaprawa. Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka charakteryzująca się, po
dodaniu wody, wysoką płynnością i zdolnością bezskurczowego wypełniania pustek w murze. Dzięki
stosunkowo niskiej wytrzymałości nadaje się do stosowania w starych murach i daje się łatwo
nawiercać. Po związaniu charakteryzuje się dobrą przyczepnością na sucho, porowatością i
przepuszczalnością płynów iniekcyjnych. Wysoka odporność na siarczany rozpuszczalne w wodzie.
Dane techniczne
Uziarnienie: < 0,2 mm
Gęstość świeżej zaprawy: ok. 1,6 kg/dm3
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 4 godz. przy +20°C
Czas wiązania przy 20°C
początek wiązania: > 8 godz.
koniec wiązania:
> 10 godz.
Zawartość porów powietrznych:
< 10% obj.
Zawartość alkaliów: < 0,5%
Zawartość fazy C3A: < 0,1%
Kolor: szary
Gęstość objętościowa:
ok. 1,4 kg/dm3
Porowatość: > 20% wag.
Wytrzymałość na zginanie
7 dni: ok. 0,7 N/mm2
28 dni: ok. 1,0 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie
7 dni: ok. 1,5 N/mm2
28 dni: ok. 3,5 N/mm2
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.
Rodzaj opakowania: Worki papierowe 20 kg.
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, co
najmniej 1 rok.
Zaprawa iniekcyjna BOHRLOCHSUSPENSION posiada atest higieniczny PZH.
2.3. SULFATEXSCHLÄMME
Mineralna, odporna na siarczany, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca (szlam uszczelniający).
Przepuszczalna dla pary wodnej, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem powłoka
uszczelniająca, która cechuje się wysoką odpornością mechaniczną.
Dane techniczne:
Ilość wody zarobowej:
20 do 21 %
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 60 minut
Temperatura stosowania:
+5°C do +30°C
Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania
Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 N/mm2
Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 N/mm2

Nasiąkliwość kapilarna:
w24:< 0,1 kg/m2·h0,5
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ:
< 200
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.
Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg.
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, co
najmniej 1 rok.
Zaprawa uszczelniająca SULFATEXSCHLÄMME posiada atest higieniczny PZH oraz Aprobatę
Techniczną ITB AT-15-3110/2001.
2.4. VORSPRITZMÖRTEL
Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podkład zwiększający przyczepność nakładanych
później warstw tynku.
Dane techniczne:
Gęstość nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3
Kolor: szary
Nadzór jakościowy: nadzór nad składem i jakością
Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego A 1
Głębokość wnikania wody: po 1 godz. h > 5 mm
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: ok. 15
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.
Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg
Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed
wilgocią, w zamkniętych opakowaniach ok. 6 miesięcy.
Zaprawa VORSPRITZMÖRTEL posiada atest higieniczny PZH.
2.5. WODA
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować 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 zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
3. Sprzęt
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
- do wiercenia otworów iniekcyjnych - wiertarki odpowiedniej jakości o mocy co najmniej 1000 W;
- do bezciśnieniowego nasączania - zestaw zasobników do napełniania otworów (zalecane);
- do metody niskociśnieniowej:
opryskiwacz ogrodowy ze złączką (wąż ciśnieniowy z głowicą chwytakową) lub pompy
iniekcyjne np. membranowe lub tłokowe;
metalowe pakery iniekcyjne z zaworem niskociśnieniowym lub jednorazowe pakery z tworzywa
sztucznego;
- do przygotowania podłoża - narzędzia do skucia uszkodzonych tynków: młotki, przecinaki, młoty
udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki,
szczotki druciane, urządzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z
pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym
mieszadłem, pojemniki na zaprawę,
- do nakładania drobnoziarnistych zapraw uszczelniających (szlamów uszczelniających) - szczotka
do nakładania szlamów, ławkowiec ewentualnie nakładać maszynowo agregatami do tynków
drobnoziarnistych.
4. Transport
Materiały firmy Remmers są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego
lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną
osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe zawierające
cement należy chronić przed zawilgoceniem, wodorozcieńczalne preparaty iniekcyjne należy chronić
przed mrozem. Materiały należy składować w zadaszonych magazynach.
Należy sprawdzać termin ważności produktu.
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. Badania wstępne
Przed wykonaniem iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie należy wykonać badania wstępne
obiektu.
Należy określić:
- stopień zawilgocenia materiału budowlanego (stosunek aktualnej zawartości wody do zawartości
wody w stanie nasycenia);
- obecność pustek w murze;
- zawartość soli rozpuszczalnych w wodzie (siarczany, chlorki i azotany);
- obecność i skuteczność izolacji pionowych.
W zależności od wyników badań wstępnych należy wybrać odpowiednią metodę iniekcji oraz ustalić
rodzaj i zakres niezbędnych prac uzupełniających.
Wysokość, na jakiej wykonywane są otwory iniekcyjne zależy od rodzaju i skuteczności
funkcjonowania zewnętrznej hydroizolacji ściany, poziomu terenu przy budynku oraz
przewidywanych zabiegów dodatkowych i należy ją ustalić przed rozpoczęciem prac.
Zaleca się stosować następujące zasady:
- w przypadku braku zewnętrznych izolacji pionowych iniekcję należy wykonywać powyżej poziomu
terenu (z reguły ok. 10-20 cm powyżej poziomu terenu);
- w przypadku stwierdzenia skutecznych zewnętrznych izolacji przeciwwodnych iniekcję należy
wykonywać powyżej dolnej krawędzi tej izolacji (z reguły ok. 10-20 cm powyżej dolnej krawędzi
izolacji przeciwwodnej);

- w ścianach wewnętrznych iniekcję należy wykonywać jak najniżej (z reguły ok. 10-20 cm powyżej
poziomu posadzki).
W przypadku wykonywania w jednym obiekcie iniekcji na różnych wysokościach, poziome odcinki
rzędów otworów iniekcyjnych na różnych wysokościach należy połączyć rzędem otworów
iniekcyjnych wierconych w pionie.
Stopnie zasolenia określane są następująco:

Chlorki
Azotany
Siarczany

Niskie
< 0,2 %
< 0,1 %
< 0,5 %

średnie
0,2-0,5 %
0,1-0,3 %
0,5-1,5 %

wysokie
>0,5 %
>0,3 %
>1,5 %

Za ogólny poziom zasolenia muru przyjmuje się najwyższą kategorię jaką osiąga którakolwiek z soli.
W przypadku stwierdzenia obecności szkodliwych soli konieczne jest tynkowanie ścian specjalnymi
tynkami renowacyjnymi o wysokiej porowatości i zdolności magazynowania soli.
Metoda iniekcji z zastosowaniem preparatu Kiesol najlepiej nadaje się do porowatych materiałów
budowlanych o stopniu zawilgocenia do 60%. W przypadku stopnia zawilgocenia > 60% należy
wstępnie wysuszyć mur np. metodą mikrofalową lub termiczno-konwekcyjną albo wiercić otwory
iniekcyjne wyżej.
W razie stwierdzenia pustek w murze (np. mur z sypkim wypełnieniem rdzenia, wąskimi rysami itp.),
należy najpierw wypełnić te pustki zaczynem iniekcyjnym Bohrlochsuspension.
5.2. Iniekcja zaczynu iniekcyjnego Bohrlochsuspension – wypełnienie pustek
Iniekcję w celu wypełnienia pustek wykonuje się w razie stwierdzenia pustek w murze w trakcie
wstępnych badań lub podczas wiercenia otworów iniekcyjnych.
Przed zastosowaniem dodać do proszku ok. 50% wody, a więc około 10 l na każde 20 kg proszku
(zawartość jednego opakowania), starannie wymieszać np. mieszarką przeciwbieżną lub wiertarką z
zamocowanym mieszadłem i po pewnym czasie ponownie zamieszać. Zbyt mała ilość wody powoduje niewystarczającą płynność, zbyt duża ilość wody prowadzi do oddzielania wody,
nierównomiernego twardnienia względnie wydłużenia czasu wiązania. Czas przydatności do
stosowania po wymieszaniu: ok. 4 godz. przy +20°C. Przyspieszenie czasu wiązania, zwłaszcza przy
niskich temperaturach i mokrym murze, można spowodować przez dodanie ok. 10% zaprawy
błyskawicznie wiążącej np. Rapidhärter.
Przy bezciśnieniowym wypełnianiu pustek materiał Bohrlochsuspension wlewany jest przez lejek.
Przy wtłaczaniu pod ciśnieniem należy dodawać do suspensji Bohrlochsuspension 5% domieszki
upłynniającej Fließmittel i stosować odpowiednie urządzenia iniekcyjne. Najwcześniej po 7 dniach
od wprowadzenia Bohrlochsuspension otwory iniekcyjne należy ponownie rozwiercić wiertłem o
średnicy większej o ok. 2-4 mm i wykonać hydrofobową przeponę przeciw wilgoci podciąganej
kapilarnie stosując preparat Kiesol.
W przypadku murów ze szczególnie dużą ilością pustek można najpierw wypełnić rząd otworów
materiałem Bohrlochsuspension a potem ok. 5 cm wyżej wykonać iniekcje preparatem Kiesol.

5.3. Iniekcja Kiesol – metoda bezciśnieniowa
Iniekcja bezciśnieniowa jest metodą najczęściej stosowaną ze względu na łatwość wykonania. Przy
zachowaniu staranności podczas wykonywania prac metodą ta jest bardzo skuteczna.
Otwory wywiercić w jednym rzędzie, odstępy między środkami otworów 12 cm, nachylenie
otworów ok. 25º, otwory muszą przecinać co najmniej jedną spoinę wsporną. W przypadku ścian o
większej grubości należy wiercić bardziej płasko, przy mniejszych grubościach bardziej stromo (do
45 º). Średnica otworów 24-30 mm. W przypadku murów o grubości do 60 cm otwory wierci się z
jednej strony i muszą się one kończyć ok. 5 cm przed drugą stroną muru. W murach o grubości
powyżej 60 cm otwory należy wiercić z obydwu stron na głębokość równą ok. 2/3 grubości muru.
Usunąć pył wiertniczy z otworów przez wydmuchanie sprężonym powietrzem.
Preparat Kiesol jest gotowy do użycia i nie wymaga dodatkowego mieszania. Otwory należy
kilkakrotnie (2-3 razy) napełniać preparatem Kiesol aż do nasycenia muru, świeże na świeże,
ewentualnie zastosować zasobniki dozujące – należy wprowadzić w mur wymaganą ilość materiału.
Po zakończeniu iniekcji zamknąć otwory materiałem Bohrlochsuspension
Orientacyjne zużycie na każde 10 cm grubości ściany:
1,5 kg/mb Kiesol
0,6 kg/mb Bohrlochsuspension
5.4. Iniekcja Kiesol – metoda niskociśnieniowa
Metoda ciśnieniowa jest zalecana szczególnie w przypadku wyższego stopnia zawilgocenia lub
grubych murów.
Otwory wywiercić w jednym rzędzie, odstępy między środkami otworów 12 cm, otwory wiercić
poziomo. Średnica otworów powinna być dopasowana do stosowanych pakerów iniekcyjnych
najczęściej 12-13 mm. W przypadku murów o grubości do 60 cm otwory wierci się z jednej strony i
muszą się one kończyć ok. 5 cm przed drugą stroną muru. W murach o grubości powyżej 60 cm
otwory należy wiercić z obydwu stron na głębokość równą ok. 2/3 grubości muru. Usunąć pył
wiertniczy z otworów przez wydmuchanie sprężonym powietrzem.
Preparat Kiesol jest gotowy do użycia i nie wymaga dodatkowego mieszania.
W metodzie niskociśnieniowej stosowane są niskociśnieniowe pakery iniekcyjne lub iniektory
plastykowe. Jako urządzeń iniekcyjnych można używać np. odpowiednich pomp tłokowych lub
membranowych. Preparat iniekcyjny należy podawać pod ciśnieniem 4-8 bar, tak długo aż
wprowadzi się w mur wymaganą ilość materiału.
Orientacyjne zużycie na każde 10 cm grubości ściany:
1,5 kg/mb Kiesol <1810>
5.5 Powłoka uszczelniająca
Powłokę uszczelniającą należy wykonać od poziomu posadzki do wysokości ok. 20 cm powyżej
rzędu otworów iniekcyjnych.
Wymieszać preparat Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże metodą
natryskową używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat
Kiesol zostanie wchłonięty przez podłoże, należy nanieść pierwszą warstwę szlamu uszczelniającego
Sulfatexschlämme. Wlać najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojemnika, wsypać 25 kg
Sulfatexschlämme i wymieszać mieszarką przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności. Po

odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krótko zamieszać, aż osiągnie się konsystencję odpowiednią
do stosowania. Należy dokładnie przestrzegać podanych ilości wody zarobowej! Bezpośrednio po
wymieszaniu nakładać szlam Sulfatexschlämme na przygotowaną powierzchnię techniką
szlamowania używając miękkiego pędzla. Po ok. 20 minutach (zależnie od podłoża) nanieść drugą
warstwę szlamu w taki sam sposób. Minimalna ilość szlamu nakładanego w jednej warstwie wynosi
2,0 kg/m2 (grubość warstwy > 1mm). Całkowita grubość powłoki wykonanej materiałem
Sulfatexschlämme nie może w żadnym miejscu przekraczać 5 mm. Na ostatnią, jeszcze świeżą
warstwę szlamu uszczelniającego należy wykonać obrzutkę stosując materiał Vorspritzmörtel.
Wlać najpierw ok. 6 l wody do czystego pojemnika, wsypać 30 kg materiału Vorspritzmörtel i
wymieszać za pomocą mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji odpowiedniej do
stosowania.
Dopuszczalny czas stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godz.
Po przygotowaniu podłoża należy siatkowo narzucać wymieszaną obrzutkę Vorspritzmörtel cienką
warstwą na powierzchnię pokrytą wcześniej szlamem uszczelniającym.
Zużycie:
0,1 kg/m2 Kiesol
4,0 kg/m2 Sulfatexschlämme
5,0 kg/m2 Vorspritzmörtel.
5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Preparat Kiesol jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na związkach kwasu krzemowego
zawierających wodorotlenek potasu. Preparat został zaklasyfikowany jako drażniący. Działa
drażniąco na oczy i skórę. Dlatego należy:
- chronić przed dziećmi
- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
- nosić okulary lub ochronę twarzy
Drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca Sulfatexschlämme zawiera cement, który w połączeniu z
wodą reaguje alkalicznie. Preparat został zaklasyfikowany jako drażniący. Działa drażniąco na oczy i
skórę. Dlatego należy:
- chronić przed dziećmi
- nie wdychać pyłu
- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
- nosić odpowiednie rękawice ochronne
Materiały mineralne Bohrlochsuspension oraz Vorspritzmörtel zawierają cement, który w połączeniu
z wodą reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego należy:
- chronić przed dziećmi
- nie wdychać pyłu
- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
- nosić odpowiednie rękawice ochronne

6. Kontrola jakości robót
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót.
Wykonanie przepon poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w technologii Remmers z
zastosowaniem preparatu Kiesol wymaga utrzymania odpowiednich warunków technicznych i
klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji
poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy
wykonywaniem kolejnych etapów prac. Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury,
wilgotności, sposobu wentylacji itp.
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu
konieczne jest aby spełnione zostały następujące warunki:
Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel.
Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem do wiercenia otworów iniekcyjnych –
profesjonalnymi wiertarkami o mocy co najmniej 1000 W i odpowiednimi wiertłami. Sprzęt ten
musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
W przypadku iniekcji metodą ciśnieniową wykonawca powinien dysponować sprzętem do
iniekcji ciśnieniowej – odpowiednimi pompami iniekcyjnymi i pakerami iniekcyjnymi. Sprzęt
ten musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.
Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych prac:
- termometry powierzchniowe,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrządy do pomiaru grubości warstw szlamu uszczelniającego.
Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z odpowiednim
dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W razie jakichkolwiek
wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne badania.
W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie z
odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem.
Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i
warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.
Kopia tej dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej.
6.1 Prace wstępne
Należy sprawdzić stan muru przed przystąpieniem do prac. W przypadku obecności dobrze
przylegającego tynku, jego usuwanie przed iniekcją nie jest konieczne. W przypadku murów nie
otynkowanych lub murów, z których skuto tynki należy je wyspoinować zaprawą cementową. Jeżeli
roboty prowadzone są w wykopie, należy sprawdzić czy wykop jest wystarczająco szeroki i
prawidłowo oszalowany. Należy ocenić stan techniczny muru. W przypadku murów w złym stanie
technicznym konieczna jest ich naprawa i ewentualne wzmocnienie. Należy sprawdzić strukturę
muru oraz obecność pustek w murze. W razie stwierdzenia pustek w murze konieczna jest wstępna
iniekcja płynnej zaprawy Bohrlochsuspension.

6.2 Wiercenie otworów iniekcyjnych
Należy sprawdzić odstępy między otworami – powinny być równe, w żadnym miejscu odstęp
między otworami nie może być większy od 15 cm, na 1 metrze bieżącym muru musi być
wykonanych 8 otworów iniekcyjnych. Należy skontrolować głębokość otworów.
Wysokość, na której wyznaczono rząd otworów iniekcyjnych powinna być zgodna z zasadami
opisanymi w punkcie 5.1.
Średnica otworów musi być zgodna z przyjętą technologią. W przypadku metody bezciśnieniowej
średnica otworów musi wynosić co najmniej 24 mm (maksymalnie 30 mm).
Należy sprawdzić czy z otworów został usunięty pył wiertniczy.
6.3. Wykonanie robót iniekcyjnych
Podczas wykonywania iniekcji należy kontrolować na bieżąco zużycie preparatu iniekcyjnego,
staranność wprowadzania preparatu iniekcyjnego w poszczególne otwory, dokładność zamknięcia
otworów po iniekcji.
Odbiór robót iniekcyjnych powinien być dokonany przed rozpoczęciem kolejnych prac
renowacyjnych (np. tynkowaniem).
6.4. Wykonanie powłoki uszczelniającej
Kontrolę wykonania powinno wykonywać się podczas nakładania kolejnych warstw oraz
bezpośrednio po nałożeniu każdej nowej warstwy. Należy sprawdzić dokładność wykonania –
jednorodność grubości warstwy, rzeczywistą grubość warstwy, pełne pokrycie powierzchni.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1 m2 przepony przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie mierzonej w
przekroju muru (iloczyn długości i grubości muru). W razie wykonywania otworów iniekcyjnych na
różnych wysokościach należy dodać powierzchnie przepon wykonywanych w pionie w celu
połączenia przepon poziomych umieszczonych na różnych wysokościach.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór otworów
Odbiór otworów iniekcyjnych należy przeprowadzić przed przystąpieniem do iniekcji. Należy
sprawdzić otwory zgodnie z punktem 6.2
8.2. Odbiór robót iniekcyjnych
Odbiór prac iniekcyjnych powinien być dokonany bezpośrednio po zakończeniu iniekcji, przed
przystąpieniem do kolejnych prac renowacyjnych.
Należy notować datę, miejsce wykonywania iniekcji, długość i grubość ściany, ilość zużytego
preparatu, uwagi dotyczące stanu muru, utrudnień itp.
Należy skontrolować rzeczywiste zużycie preparatu iniekcyjnego, staranność wprowadzenia
preparatu iniekcyjnego w poszczególne otwory, dokładność zamknięcia otworów po iniekcji.
8.3. Odbiór powłoki uszczelniającej
Odbiór powłoki uszczelniającej powinien być dokonany po zakończeniu prac.

Należy sprawdzić dokładność wykonania – jednorodność grubości warstwy, rzeczywistą grubość
warstwy, pełne pokrycie powierzchni.
8.4. Odbiór końcowy
Po zakończeniu robót iniekcyjnych wraz z pracami towarzyszącymi należy dokonać odbioru
końcowego.
Skuteczność wykonanej przepony poziomej przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można w pełni
ocenić przez porównanie stopnia zawilgocenia muru powyżej przepony poziomej i poniżej przepony
po ok. 12 miesiącach od wykonania prac.
9. Przepisy związane
PN-EN 772-11:2002 Metody badań elementów murowych Część 11: Określenie absorpcji wody
elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i
kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz
początkowej absorpcji wody elementów murowych ceramicznych
PN-EN 772-4:2001 Metody badań elementów murowych Część 4: Określenie gęstości, gęstości
objętościowej oraz porowatości całkowitej i otwartej elementów murowych z
kamienia naturalnego
PN-EN 772-5:2002 Metody badań elementów murowych Część 5: Określenie zawartości
aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości
kapilarnej
PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
wewnętrznych powłok hydroizolacyjnych z warstwą tynku renowacyjnego w technologii firmy
Remmers w przypadku wykonywania prac na ścianach bez aktywnych przecieków wody.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części jest
wykonanie wewnętrznych powłok hydroizolacyjnych z warstwą tynku renowacyjnego w technologii
Remmers.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie wewnętrznych powłok hydroizolacyjnych z warstwą tynku renowacyjnego. Prace
renowacyjne powinny przebiegać w następujący sposób:
- skucie istniejących tynków co najmniej do wysokości 80 cm powyżej górnej krawędzi uszkodzeń
(wysoleń, plam) i oczyszczenie podłoża, usunięcie spoin na głębokość min. 2 cm,
- gruntowanie podłoża - naniesienie preparatu KIESOL w celu zapewnienia wgłębnej ochrony oraz
warstwy szlamu uszczelniającego SULFATEXSCHÄMME jako warstwy sczepnej pod warstwę
wyrównawczą,
- wykonanie fasety uszczelniającej w miejscu styku ściany i posadzki z zaprawy wodoszczelnej
SPERRMÖRTEL,
- uzupełnienie ubytków w murach, wyrównanie nierówności ścian z użyciem zaprawy tynkarskiej
podkładowej GRUNDPUTZ WTA,
- wykonanie powłoki hydroizolacyjnej przez naniesienie 2 lub 3 warstw szlamu uszczelniającego
SULFATEXSCHÄMME,
- obrzutka z gotowej zaprawy VORSPRITZMÖRTEL,
- wykonanie warstwy tynku renowacyjnego SANIERPUTZ SPEZIAL WTA lub SANIERPUTZ stara biel- WTA,
- szpachlowanie drobnoziarnistą zaprawą FEINPUTZ,
- gruntowanie ścian preparatem HYDRO-TIEFENGRUND,
- malowanie farbami silikonowymi, otwartymi dyfuzyjnie SILICONHARZFARBE LA.
Tynki renowacyjne 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/B10100 p. 3.1.1.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność ze, Specyfikacją
Techniczną.
2. Materiały
2.1. KIESOL
Płynny koncentrat krzemionkujący stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli.
Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci
podciąganej kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wewnątrz i renowacji cokołów. Poza tym w
zbiornikach wody pitnej, kanałach, oczyszczalniach ścieków itp.
Dane techniczne:
Gęstość:
ok. 1,15 g/cm3
Odczyn pH: ok. 11
Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu:
Przepuszczalność pary wodnej:
> 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości)
Nasiąkliwość powierzchniowa:
w: ≤ 0,5 kg/m2·h0,5
Wzmocnienie:
do 5 N/mm2 (MPa)
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą.
Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych pojemnikach co najmniej 3 lata.
Preparat KIESOL posiada atest higieniczny PZH oraz Aprobatę Techniczną ITB AT-15-3110/2001.
2.2. SULFATEXSCHLÄMME
Mineralna, odporna na siarczany, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca (szlam uszczelniający).
Przepuszczalna dla pary wodnej, szczelna w stosunku do wody pod ciśnieniem powłoka
uszczelniająca, która cechuje się wysoką odpornością mechaniczną.
Dane techniczne:
Ilość wody zarobowej:
20 do 21 %
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 60 minut
Temperatura stosowania:
+5°C do +30°C
Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania
Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 N/mm2
Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 N/mm2
Nasiąkliwość kapilarna:
w24:< 0,1 kg/m2·h0,5
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ:
< 200
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.
Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg.
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, co
najmniej 1 rok.
Zaprawa uszczelniająca SULFATEXSCHLÄMME posiada atest higieniczny PZH oraz Aprobatę
Techniczną ITB AT-15-3110/2001.

2.3. SPERRMÖRTEL
Zaprawa uszczelniająca typu PCC
Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, zawierająca
spoiwa hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne.
Dane techniczne:
Uziarnienie: do ok. 1 ,5 mm
Gęstość świeżej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3
Czas wiązania:
przy +20°C, ok. 40 minut
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut
Temperatura stosowania:
+5°C do +30°C
Wpływ na korozję stali zbrojeniowej:
nie przyczynia się do korozji
Szczelność w stosunku do wody pod ciśnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 MPa)
Nasiąkliwość powierzchniowa (24 h):
w 24 < 0,3 kg/m2
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ:
< 100
Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni > 25 MPa
Wytrzymałość na zginanie: 28 dni > 6 MPa
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.
Rodzaj opakowania: Worki papierowe 30 kg.
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, co
najmniej 1 rok.
Zaprawa uszczelniająca SPERRMÖRTEL posiada atest higieniczny PZH.
2.4. VORSPRITZMÖRTEL
Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podkład zwiększający przyczepność nakładanych
później warstw tynku.
Dane techniczne:
Gęstość nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3
Kolor: szary
Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego A 1
Głębokość wnikania wody: po 1 godz. h > 5 mm
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: ok. 15
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.
Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg
Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed
wilgocią, w zamkniętych opakowaniach ok. 6 miesięcy.
Zaprawa VORSPRITZMÖRTEL posiada atest higieniczny PZH.
2.5. GRUNDPUTZ WTA
Tynk wyrównawczy i magazynujący sole, tynk podkładowy wg instrukcji WTA, do nakładania w
pojedynczych warstwach o grubości do 40 mm, wewnątrz i na zewnątrz.
Dane techniczne:
Gęstość nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3
Kolor: szary
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: > 1 h
Temperatura stosowania: min. +5 °C

Wytrzymałość na ściskanie: ok. 6 MPa
Nasiąkliwość kapilarna: > 1,0 kg/m2
Głębokość wnikania wody: > 5 mm
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: < 18
Porowatość: > 50% obj.
Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego A 1
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.
Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg
Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed
wilgocią, w zamkniętych opakowaniach ok. 6 miesięcy.
Zaprawa GRUNDPUTZ WTA posiada atest higieniczny PZH.
2.6. SANIERPUTZ SPEZIAL WTA
Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierający włókna, do zastosowań wewnętrznych i
zewnętrznych, także jednowarstwowo, jako tynk podkładowy i wierzchni. Kolor: szary.
Dane techniczne:
Gęstość nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3
Kolor: szary
Ilość wody zarobowej: ok. 6 l / opakowanie 20 kg
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina
Temperatura stosowania: min. + 5 °C
Wytrzymałość na ściskanie: > 2,5 MPa
Nasiąkliwość kapilarna: > 0,3 kg/m2
Głębokość wnikania wody: < 5 mm
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: < 12
Przewodność cieplna: ok. 0,25 W/mK
Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego A 1
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.
Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg
Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed
wilgocią, w zamkniętych opakowaniach ok. 6 miesięcy.
Zaprawa SANIERPUTZ SPEZIAL WTA posiada atest higieniczny PZH.
2.7. SANIERPUTZ -stara biel- WTA
Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierający włókna, do zastosowań wewnętrznych i
zewnętrznych, także jednowarstwowo, jako tynk podkładowy i wierzchni. Kolor: stara biel.
Dane techniczne:
Gęstość nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3
Kolor: star biel
Ilość wody zarobowej: ok. 6 l / opakowanie 20 kg
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina
Temperatura stosowania: min. + 5 °C
Wytrzymałość na ściskanie: > 2,5 MPa
Nasiąkliwość kapilarna: > 0,3 kg/m2
Głębokość wnikania wody: < 5 mm
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: < 12

Przewodność cieplna: ok. 0,25 W/mK
Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego A 1
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.
Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg
Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed
wilgocią, w zamkniętych opakowaniach ok. 6 miesięcy.
Zaprawa SANIERPUTZ -star biel- WTA posiada atest higieniczny PZH.
2.8. FEINPUTZ
Mineralna szpachlówka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona - nadająca się do
filcowania, do stosowania na podłożach mineralnych.
Dane techniczne:
Gęstość nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3
Kolor: stara biel
Nadzór jakościowy: nadzór nad składem i jakością
Skład: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne kruszywa, specjalne wypełniacze i domieszki
Uziarnienie: do 0,5 mm
Wytrzymałość na ściskanie: ok. 5 MPa
Nasiąkliwość kapilarna:
w < 0,5 kg/m2·h0,5
Przepuszczalność pary wodnej (warstwa grubości 2 mm): sd ≤ 0,5 m
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.
Rodzaj opakowania: worek papierowy 25 kg
Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed
wilgocią, w zamkniętych opakowaniach min. 12 miesięcy.
Zaprawa FEINPUTZ posiada atest higieniczny PZH.
2.9. HYDRO-TIEFENGRUND
Wodorozcieńczalny preparat do wgłębnego gruntowania o właściwościach wzmacniających i
hydrofobizujących.
Dane techniczne
Gęstość: ok. 1,0 g/cm3
Temperatura zapłonu: niepalny - wodorozcieńczalny
Wygląd: mlecznobiały płyn
Odporność na alkalia: zapewniona do pH 14
Czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy czyścić na świeżo wodą.
Rodzaj opakowania:
pojemniki z tworzywa sztucznego 5 l i 30 l
Trwałość podczas składowania:
W oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, przy składowaniu w miejscu suchym i
zabezpieczonym przed mrozem co najmniej 12 miesięcy. Pojemniki należy chronić przed
temperaturami powyżej +30°C.
Napoczęte pojemniki muszą być jak najszybciej wykorzystane.
Preparat HYDRO-TIEFENGRUND posiada atest higieniczny PZH.
2.10. SILICONHARZFARBE LA
Pigmentowana farba na bazie emulsji silikonowej z dodatkami grzybo- i glonobójczymi.

Dane techniczne w momencie dostawy:
Spoiwo: emulsja niskocząsteczkowych siloksanów
Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na światło i alkalia
Gęstość: 1,45-1,53 g/cm3 zależnie od koloru
Lepkość: odpowiednia do nakładania wałkiem lub pędzlem
Rozcieńczalnik: woda
Odczyn pH: 8-9
Dane techniczne powłoki:
Przepuszczalność pary wodnej: sd 0,05 m
Zużycie materiału wynoszące 300 ml/m2 co daje suchą warstwę o grubości ok. 200 µm
Współczynnik nasiąkliwości: w 0,1 kg/m2·h0,5
Stopień połysku: matowy, o charakterze mineralnym
Faktura powierzchni: gładka
Wytrzymałość na odrywanie na nowych podłożach: > 0,6 N/mm2
na zwietrzałych starych powłokach malarskich: > 0,4 N/mm2
Odporność na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra
Skłonność do brudzenia się: niewielka
Kolory: biały, bezbarwny lub według palety kolorów Funcosil i kolory specjalne
Czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy czyścić na świeżo wodą.
Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 5 l i 15 l
Trwałość podczas składowania: W oryginalnych pojemnikach, w miejscu chłodnym ale
zabezpieczonym przed mrozem co najmniej 12 miesięcy.
Farba SILICONHARZFARBE LA posiada atest higieniczny PZH.
2.11. WODA
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować 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 zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
3. Sprzęt
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
- do przygotowania podłoża - narzędzia do skucia uszkodzonych tynków: młotki, przecinaki, młoty
udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki,
szczotki druciane, urządzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe).
- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z
pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym
mieszadłem, pojemniki na zaprawę,
- do nakładania preparatów gruntujących - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, szczotka,
pędzel,
- do nakładania drobnoziarnistych zapraw uszczelniających (szlamów uszczelniających) - szczotka
do nakładania szlamów, ławkowiec ewentualnie nakładać maszynowo agregatami do tynków
drobnoziarnistych (Desoi SP.8 / SP.10),

- do nakładania i zacierania zapraw tynkarskich - narzędzia tynkarskie: kielnia, łata tynkarska, paca,
paca gąbkowa, kratowy zdzierak, paca stalowa; do nakładania maszynowego należy stosować
odpowiednie agregaty tynkarskie z mieszarkami, np. P.F.T. G 4 lub G 5 z mieszarką Rotoquirl,
Putzknecht S 48.3 lub S 58 z mieszarką,
- do nakładania powłok malarskich - pędzel, wałek lub urządzenie natryskowe (airless).
4. Transport
Materiały firmy Remmers są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego
lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną
osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe zawierające
cement należy chronić przed zawilgoceniem, wodorozcieńczalne grunty i farby należy chronić przed
mrozem. Materiały należy składować w zadaszonych magazynach.
Należy sprawdzać termin ważności produktu.
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
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych.
5.1. Przygotowanie podłoża
Usunąć stary tynk z całej powierzchni, na wysokości określonej oddzielnie dla każdego
pomieszczenia zgodnie z wytycznymi w kosztorysie. Wydłutować uszkodzone spoiny do głębokości
2 cm. Usunąć zanieczyszczenia z powierzchni ścian, w tym stare powłoki malarskie oraz osypujące
się cząstki. Podczas czyszczenia powierzchni nie należy stosować dużych ilości wody, zaleca się
stosowanie metody strumieniowania mgławicowego lub w przypadku mniejszych powierzchni
należy przecierać ściany szczotkami drucianymi.
5.2. Gruntowanie podłoża pod warstwę wyrównawczą / naprawczą
Wymieszać preparat Kiesol z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże metodą
natryskową używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat
Kiesol zostanie wchłonięty przez podłoże, należy nanieść jedną warstwę szlamu uszczelniającego
Sulfatexschlämme. Wlać najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojemnika, wsypać 25 kg
Sulfatexschlämme i wymieszać mieszarką przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności. Po
odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krótko zamieszać, aż osiągnie się konsystencję odpowiednią
do stosowania. Należy dokładnie przestrzegać podanych ilości wody zarobowej! Bezpośrednio po
wymieszaniu nakładać szlam Sulfatexschlämme na całą powierzchnię techniką szlamowania
używając miękkiego pędzla.
Zużycie:
0,1 kg/m2 Kiesol
2,0 kg/m2 Sulfatexschlämme

5.3 Wyrównanie podłoża
Po zagruntowaniu podłoża zgodnie z punktem 5.2, gdy szlam uszczelniający jest jeszcze świeży (po
ok. 15 minutach) zamknąć spoiny i wyrównać nierówne powierzchnie materiałem Remmers
Grundputz -WTA-.
Wlać najpierw ok. 7,0 l wody do czystego pojemnika na zaprawę, wsypać 20 kg Remmers Grundputz
WTA i intensywnie wymieszać za pomocą mieszarki/ mieszadła osadzonego w wiertarce przez ok. 3
min., aż do uzyskania właściwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu agregatów tynkarskich
ustawić odpowiednią ilość podawanej wody w zależności od zastosowanego podajnika ślimakowego.
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.
Po przygotowaniu podłoża nakłada się zaprawę ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego w
warstwach o grubości od 1 do 4 cm. Przy czym najpierw nanosi się 1 cm tynku jako warstwę
kontaktową, pozostawia na krótki czas aby zaprawa lekko związała i uzupełnia do przewidzianej
grubości tynku.
Zaprawa wyrównawcza nie musi być nakładana na całą powierzchnię podłoża, a jedynie na
powierzchnie wymagające wyrównania.
Po wykonaniu warstwy wyrównawczej należy odczekać co najmniej 1 dzień na każdy mm grubości
warstwy wyrównawczej.
Zużycie na każde 10 mm grubości: 9,5 kg/m2 Remmers Grundputz -WTA5.4 Powłoka uszczelniająca
Wlać najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojemnika. Wsypać 25 kg Sulfatexschlämme i
wymieszać mieszarką przez ok. 3 minuty doprowadzając do jednorodności. Po odczekaniu 2 minut
czasu dojrzewania krótko zamieszać, aż osiągnie się konsystencję odpowiednią do stosowania.
Należy dokładnie przestrzegać podanych ilości wody zarobowej! Bezpośrednio po wymieszaniu
nakładać szlam Sulfatexschlämme na całą powierzchnię techniką szlamowania używając miękkiego
pędzla. Po ok. 20 minutach (zależnie od podłoża) nanieść drugą warstwę szlamu w taki sam sposób.
W przypadku obciążenia wodą pod ciśnieniem nakładać Sulfatexschlämme w trzech cyklach.
Minimalna ilość szlamu nakładanego w jednej warstwie wynosi 2,0 kg/m2 (grubość warstwy >
1mm). Całkowita grubość powłoki wykonanej materiałem Sulfatexschlämme nie może w żadnym
miejscu przekraczać 5 mm.
Zużycie:
4,0 kg/m2 Sulfatexschlämme w przypadku obciążenia wilgocią gruntową
(5,0 kg/m2 Sulfatexschlämme w przypadku obciążenia wodą pod ciśnieniem)
5.5 Obrzutka
Na ostatnią, jeszcze świeżą warstwę szlamu uszczelniającego należy wykonać obrzutkę stosując
materiał Vorspritzmörtel.
Wlać najpierw ok. 6 l wody do czystego pojemnika, wsypać 30 kg materiału Vorspritzmörtel i
wymieszać za pomocą mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji odpowiedniej do
stosowania.
Dopuszczalny czas stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godz.
Po przygotowaniu podłoża należy siatkowo narzucać wymieszaną obrzutkę Vorspritzmörtel cienką
warstwą. Zaprawa powinna pokrywać całą powierzchnię.
Zużycie: ok. 5 kg/m2 Vorspritzmörtel.

5.6 Wykonanie tynku renowacyjnego
Jako tynk renowacyjny nawierzchniowy nanieść Sanierputz Spezial WTA (kolor szary) lub
Sanierputz -stara biel- WTA (kolor starej bieli) w warstwie o grubości co najmniej 20 mm.
Wlać najpierw ok. 6 l wody do czystego pojemnika na zaprawę, wsypać 20 kg Sanierputz Spezial
WTA lub (Sanierputz -stara biel- WTA) i intensywnie wymieszać za pomocą mieszarki/ mieszadła
śrubowego przez ok. 3 min., aż do uzyskania właściwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu
agregatów tynkarskich ustawić odpowiednią ilość podawanej wody w zależności od zastosowanego
podajnika ślimakowego.
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godzina.
Po przygotowaniu podłoża nakłada się zaprawę ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego.
Świeżo nałożoną zaprawę tynkarską ściąga się w jedną stronę zwilżoną łatą ząbkowaną a w drugą
łatą aluminiową, pozostawiając szorstką powierzchnię. Po zmatowieniu powierzchni, można ją
ostrożnie wykończyć pacą pokrytą miękką gąbką, po dalszym stwardnieniu wykańcza się ostatecznie
powierzchnię tą samą pacą. Jeżeli wymagane jest uzyskanie bardzo gładkiej, drobnoziarnistej
faktury, po wystarczającym stwardnieniu przeciera się powierzchnię tynku kratowym zdzierakiem,
najwcześniej po 3 dniach można nakładać tynk drobnoziarnisty Feinputz.
Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych lub drewnianych, nie
wolno ich mocować na materiały gipsowe i nie wolno pozostawiać ich w tynku. Usuwa się je, gdy
tynk stężeje a ślady zaciera się odpowiednią zaprawą tynkarską.
5.7 Wykonanie powłoki malarskiej
Najwcześniej po 4 tygodniach, wykończyć powierzchnię nakładając barwną, otwartą dyfuzyjnie
farbę silikonową Siliconharzfarbe.
Powłoka malarska nie powinna być wykonywana przy bezpośrednim nasłonecznieniu, przy silnym
wietrze, w przeciągu, podczas deszczu, na rozgrzanych podłożach. W razie potrzeby powierzchnie
osłaniać plandekami.
Siliconharzfarbe LA (farba silikonowa)
Nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku bezpowietrznego (airless) w dwóch cyklach
roboczych.
Zużycie: 0,3 - 0,4 l/m2 przy nakładaniu dwóch warstw
5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Preparat Kiesol jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na związkach kwasu krzemowego
zawierających wodorotlenek potasu. Preparat został zaklasyfikowany jako drażniący. Działa
drażniąco na oczy i skórę. Dlatego należy:
- chronić przed dziećmi
- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
- nosić okulary lub ochronę twarzy

Drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca Sulfatexschlämme zawiera cement, który w połączeniu z
wodą reaguje alkalicznie. Preparat został zaklasyfikowany jako drażniący. Działa drażniąco na oczy i
skórę. Dlatego należy:
- chronić przed dziećmi
- nie wdychać pyłu
- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
- nosić odpowiednie rękawice ochronne
Stosowane materiały mineralne należące do systemu tynków renowacyjnych zawierają cement, który
w połączeniu z wodą reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego należy:
- chronić przed dziećmi
- nie wdychać pyłu
- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
- nosić odpowiednie rękawice ochronne
6. Kontrola jakości robót
Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać zgodnie z
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuką
budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa budowlanego
System uszczelnienia i renowacji od wewnątrz w technologii Remmers wymaga utrzymania
odpowiednich warunków technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu
technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich
odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw. Czas ten uzależniony jest od
panującej temperatury, wilgotności, sposobu wentylacji itp.
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu
konieczne jest aby spełnione zostały następujące warunki:
Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel.
Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.
Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych prac:
- termometry powierzchniowe,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrządy do pomiaru grubości warstw szlamu uszczelniającego,
- przyrządy do pomiaru grubości warstw tynku.
Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z odpowiednim
dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W razie jakichkolwiek
wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne badania.
W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie z
odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem.

Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i
warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.
Kopia tej dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej.
6.1 Przygotowanie podłoża
Kontroli podlega przygotowane podłoże. Należy sprawdzić czy podłoże jest wystarczająco mocne,
nośne i pozbawione składników działających antyadhezyjnie, odspojonych lub miękkich i czy zostało
przygotowane zgodnie z punktem 5.1
6.2. Wykonanie robót
Kontrolę wykonania powinno wykonywać się podczas nakładania kolejnych warstw oraz
bezpośrednio po nałożeniu każdej nowej warstwy. Należy sprawdzić dokładność wykonania –
jednorodność grubości warstwy, rzeczywistą grubość warstwy, pełne pokrycie powierzchni.
W przypadku fasety uszczelniającej należy sprawdzić dokładność wykonania szczególnie w
miejscach załamań, zagęszczenie zaprawy, brak wadliwych miejsc
Badania tynków, w tym także tynków renowacyjnych należy przeprowadzić w sposób podany w
normie PN-70/B-10100 p. 4.3.. Powinny one umożliwić ocenę pod kątem następujących wymagań:
- jakość zastosowanych wyrobów,
- prawidłowość przygotowania podłoża,
- przyczepność tynków do podłoża,
- grubości warstwy tynku zgodnie z wymaganiami,
- wygląd zewnętrznej powierzchni tynku,
- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
- przestrzeganie właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami,
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. Odbiór robót
7.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do właściwych robót.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego przygotowania, należy podłoże
oczyścić.
8. Przepisy związane
PN-EN 998-1
Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie próbek
zapraw do murów
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji świeżej
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji świeżej
zaprawy (za pomocą penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości powietrza w
świeżej zaprawie
PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości wysuszonej
stwardniałej zaprawy
PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na
zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności do
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania
PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy
PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do
tynkowania
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101
Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w remontowanych piwnicach
budynku NFZ w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie
czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robót obejmuje:
- demontaż istniejących instalacji elektrycznych
- instalację oświetleniową
- próby i badania pomontażowe
1.4. Określenia podstawowe
Wyrób budowlany – wyrób (rzecz ruchoma bez względu na stopień przetworzenia,
przeznaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony
do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we
wzajemnym połączeniu stanowiącym
integralną całość użytkową –art.3 pkt.18 Prawa
Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126).
IP – kod oznaczający stopień ochrony obudowy zgodnie z
normą PN-92/E08106.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi
polskimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca
robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Materiały stosowane powinny
posiadać przed ich zastosowaniem atesty dopuszczenia do
obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za sprawdzenie ich właściwości i zgodności z dokumentacja projektową.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.2. Kable energetyczne Kable miedziane 0,6/1kV do 50 mm zgodne z normami: PN-83/E90150, PN-93/E-90401, PN-90/E-06401.01, PN-90/E06401.02
2.2.3. Przewody instalacyjne
Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej na napięcie
znamionowe 450/750V z żyłami miedzianymi o przekroju do 10 mm2 i ilości żył 3-5
Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej i powłoce polwinitowej na napięcie
znamionowe 450/750V z żyłami miedzianymi o przekroju do 25 mm według PN- 87/E-90060;
PN-88/E-90160; PN-89/E-04160.16; PN-90/E-05023; PN-83/E- 90150
2.2.4. Oprawy oświetleniowe

Wszystkie oprawy muszą spełniać warunki określone w art. 13 Ustawy o badaniach i
certyfikacji (Dz.U.1993.55.250) oraz art. 10 PrawaBudowlanego (Dz.U.2000.106.1126).
Oprawa pyłoszczelna/strugoodporna PACIFIC TCW215, IP66, klosz akrylowy AC 1xTLD58W I PI
2.2.5. Odbiór materiałów na budowie
Materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami qwarancyjnymi.
Dostarczone materiały należy sprawdzić pod
względem kompletności i zgodności z
danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów
2.2.6. Składowanie materiałów na budowie
Przewody i aparaturęnależy składowaćw zamykanych magazynach.
3. Sprzęt
- elektronarzędzia
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Prace budowlane będą wykonywane
ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego. Sprzęt powinien miećustalone parametry
techniczne, być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta i używany zgodnie z
przeznaczeniem.
4. Transport
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami
transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty demontażowe
Przed rozpoczęciem robót należy
- odłączyć instalację w przebudowywanych pomieszczeniach spod napięcia
Na początku prac w pomieszczeniach należy wykonać roboty demontażowe, obejmujące
istniejące elementy instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach:
- istniejące wypusty oświetleniowe
Remontowane pomieszczenia powinny być bezwzględnie odłączone spod napięcia. Prace
prowadzić tak, by ograniczyć do minimum przerwy w zasilaniu użytkowanych
pomieszczeń
obiektu, odłączając instalację od zasilania jedynie w remontowanych pomieszczeniach
budynku.
Wszystkie prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, szczególnie dotyczy
prac przy urządzeniach pod napięciem.
5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi
instalacjami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla konserwacji, powinna przebiegać
w liniach poziomych i pionowych. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innymi instalacjami
należy zachować normatywne odległości.
5.3. Montaż przewodów, osprzętu i opraw oświetleniowych
Instalację w remontowanym budynku wykonywać w systemie ochrony TN-S, przewodami
miedzianymi z oddzielną żyłą ochronną PE, z izolacją polwinitową 750V, instalację
oświetleniową wykonać przewodem przewodem
YDYżo
(YDYp)
3x1,5. Przewody
układać w
bruzdach
w
tynku ścian murowanych. Przewody
instalacji łączyć
bezpośrednio do zacisków opraw.

5.4. Układanie przewodów
Wykonanie instalacji podtynkowej będzie wymagać wykonania bruzd w tynku istniejącej
ściany oraz zaprawienia bruzd po ułożeniu przewodów
5.5. Łączenie przewodów
Łączenia przewodów wykonywać w dbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.
Przewody muszą być ułożone swobodnie, nie mogą być narażone na naciągi i naprężenia.
Przy zaginaniu przewodów zachować dopuszczalne promienie gięcia. Zdejmowanie izolacji i
oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.
5.6. Przyłączenia odbiorników
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie
oczyszczone. Połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. Połączenia mogą
być wykonywane w sposób sztywny lub elastyczny w zależności od konstrukcji odbiornika i
warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne wykonywać przewodami kabelkowymi
wprowadzonymi bezpośrednio do odbiorników, miejsca narażone na uszkodzenia chronić w
rurkach instalacyjnych. Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na
drgania lub przystosowane są do przemieszczeń. Połączenia te wykonywać przewodami
wielożyłowymi giętkimi.
5.7. Próby montażowe
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary.
Zakres podstawowych prób obejmuje
- pomiar rezystancji izolacji przewodów
- próby funkcjonalne
6. Kontrola, jakości robót
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami.
6.1. Ogólne zasady kontroli, jakości robót
Ogólne zasady podano w ST.01.00 – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robót
6.2. Kontrola prawidłowości wykonania instalacji
Wszystkie instalacje muszą być wykonane zgodnie z wieloarkuszową normą PN-IEC60364.
Prawidłowość wykonania instalacji należy potwierdzić sprawdzeniami odbiorczymi zgodnie z
normą PN-IEC 60364-6-61:2000
7. Przepisy związane
7.1 Normy
1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe
2. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa
3. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
4. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym
5. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed obniżeniem napięcia
6. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa – Odłączanie izolacyjne i łączenie

7. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa –
Postanowienia ogólne – Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
8. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona instalacji niskiego
napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napięcia
9. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub
łączeniowymi
10. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa – Stosowanie środków Zapewniający bezpieczeństwo – Środki
ochrony przed prądem przetężeniowym
11. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów
zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa
12. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne
13. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie
14. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza
15. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia i przewody ochronne
16. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
17. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie
– Sprawdzanie odbiorcze
18. PN-IEC 439-3+A1:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Wymagania
dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w
miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane– Rozdzielnice
tablicowe
19. PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego
napięcia – Zasady, wymagania i badania
20. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne – Tablice i znaki bezpieczeństwa
21. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
7.2. Ustawy i rozporządzenia
1. Dz.U.00.106.1126 USTAWA z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity)
2. Dz.U. 02.75.690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dn. 12
kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie. 3. Dz.U.93.55.250 USTAWA z dn. 3 kwietnia 1993 o badaniach i certyfikacji
3. Dz.U. 01.80.867 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I
BUDOWNICTWA z dn. 13 lipca 2001 w sprawie metod kosztoryso wania obiektów i robot
budowlanych
4. Dz.U.01.138.1555 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dn. 19
listopada 2001 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej

5. Dz.U. 00.5.53 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z d. 9 listopada 1999 w sprawie
wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia,
zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i
oznaczania tym znakiem oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodności

