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SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
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„PRZEBUDOWA SZATNI NR 4
WRAZ Z MODERNIZACJ¥ SYSTEM ÓW CH£ODZENIA
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W ZESPOLE OBIEKTÓW SPORTOWYCH
KIELCE UL. ÚCIEGIENNEGO 8”

Kod CPV 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTÆP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania
dotycz¹ce wykonania robót malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót okreœlonych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objêtych szczegóùow¹ specyfikacj¹ techniczn¹:
- zagruntowanie podùo¿y gùadzi gipsowych pod malowanie,
- malowanie farb¹ akrylow¹ przeznaczon¹ do pomieszczeñ mokrych tynków sufitów,
- malowanie lamperii w pomieszczeniu szatni farb¹ lateksow¹ zmywaln¹,
- malowanie œcian powy¿ej lamperii farba lateksow¹,
- malowanie sufitów w pomieszczeniu szatni farba lateksow¹.
1.4. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót okreœlono w STWiORB kod 45000000-7
„WYMAGANIA OGÓLNE” w punkcie 1.4.
2. MATERIA£Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów wykorzystywanych przy wykonywaniu
robót budowlanych okreœlono w STWiORB kod 45000000-7 „WYMAGANIA
OGÓLNE” w punkcie 2.
2.2. Zalecane materiaùy do wykonania robót tynkarskich:
- mydùo malarskie,
- preparat gruntuj¹cy do tynków,
- farba akrylowa w przeznaczona do pomieszczeñ mokrych,
- farba lateksowa zmywalna,
- farba lateksowa,
3. SPRZÆT
3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu przy wykonywaniu robót budowlanych
okreœlono w STWiORB kod 45000000-7 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 3.
3.2. Sprzêt zalecany do wykonywania robót malarskich:
- szczotki o sztywnym wùosiu lub druciane do czyszczenia podùo¿a,
- szpachle i pace metalowe i z tworzyw sztucznych,
- przenoœne zbiorniki na wodê,
- pêdzle i waùki,
- mieszadùa napêdzane wiertarka elektryczn¹, oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji skùadników farb,
- agregaty malarskie ze sprê¿arkami,
- drabiny i rusztowania,

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu okreœlono w STWiORB kod 45000000-7
„WYMAGANIA OGÓLNE w pkt. 4
4.2. Transport i skùadowanie materiaùów do robót malarskich:

Transport materiaùów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urz¹dzeñ i œrodków transportu. W czasie transportu zale¿y zabezpieczyã przewo¿one
materiaùy w sposób wykluczaj¹cy uszkodzenie opakowañ. W przypadku du¿ych
iloœci materiaùów zalecane jest przewo¿enie ich na paletach i u¿ycie do zaùadunku
i rozùadunku urz¹dzeñ mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiaùów w postaci suchych mieszanek,
w opakowaniach papierowych zaleca siê u¿ywaã samochodów zamkniêtych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mo¿na wykorzystaã samochody pokryte
plandekami lub zamkniête.
Materiaùy do robót malarskich nale¿y skùadowaã na budowie w pomieszczeniach
zamkniêtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót budowlanych okreœlono w STWiORB kod
45000000-7 „WYMAGANIA OGÓLNE” pkt. 5.
5.2. Warunki przyst¹pienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich mo¿na przyst¹piã po caùkowitym zakoñczeniu
poprzedzaj¹cych robót budowlanych, oraz po przygotowaniu i kontroli podùo¿y pod
malowanie i kontroli materiaùów.
Wewn¹trz budynku przy robotach remontowych, drugie malowanie mo¿na wykonaã
po zakoñczeniu: uùo¿eniu posadzek z pùytek ceramicznych
Przygotowanie podùo¿a pod roboty malarskie
Powierzchnia pod malowanie tynków powinna byã pozbawiona zanieczyszczeñ (np.
kurzu, rdzy, tùuszczu, wykwitów solnych).
Wystaj¹ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byã
zabezpieczaj¹ce antykorozyjnie
Podùo¿a z pùyt gipsowo-kartonowych powinny byã odkurzone, bez plam tùuszczu
i oczyszczone ze starej farby. Wkrêty mocuj¹ce pùyty oraz styki pùyt powinny byã
zaszpachlowane.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny byã oczyszczone ze zgorzeliny,
rdzy, pozostaùoœci zaprawy, gipsu, oraz odkurzone i odtùuszczone.
5.3. Wymagania dotycz¹ce powùok malarskich
Prace malarskie nale¿y prowadziã zgodnie z instrukcj¹ producenta farb.
a) Powùoki z farb dyspersyjnych oraz farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
¿ywicznych i farb ¿ywicznych na spoiwach ¿ywicznych rozcieñczalnych wod¹
powinny byã:
- niezmywalne przy zastosowaniu œrodków myj¹cych i dezynfekuj¹cych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie,
- aksamitno-matowe lub posiadaã nieznaczny poùysk,
- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta,
- bez uszkodzeñ, przeœwitów podùo¿a, œladów pêdzla,
- bez zùuszczeñ, odstawania od podùo¿a oraz widocznych ù¹czeñ i poprawek,
Dopuszcza siê chropowatoœã powùoki odpowiadaj¹c¹ rodzajowi farby pokrywanego
podùo¿a.
b) Powùoki malarskie z lakierów na spoiwach ¿ywicznych wodorozcieñczalnych
i rozpuszczalnikowych powinny:
- mieã jednolity w odcieniu i poùysku wygl¹d z wzorcem producenta,
- nie mieã œladów pêdzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeñ, pêcherzy i zmarszczeñ,
- dobrze przylegaã do podùo¿a,
- mieã odpornoœã na zarysowania i wycieranie,

- mieã odpornoœã na zmywanie wod¹ ze œrodkiem myj¹cym.
6. ODBIÓR ROBÓT
6.1. Rodzaje odbioru robót, odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, odbiór
czêœciowy i odbiór ostateczny podano w pkt.6 STWiORB kod 45000000-7
„WYMAGANIA OGÓLNE”
6.2. Odbiór robót malarskich poprzedza odbiór podùo¿y i materiaùów u¿ytych do
wykonania robót.
6.2.1. Odbiór podùo¿y pod malowanie
Badanie podùo¿y pod malowanie powinno byã rozpoczête po zamocowaniu
i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania: tynków
zwykùych, pùyt gipsowo-kartonowych i elementów metalowych.
Wygl¹d powierzchni podùo¿y nale¿y oceniaã wizualnie, z odlegùoœci okoùo 1m,
w rozproszonym œwietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyj¹tkiem metalowych) nale¿y oceniaã przez przetarcie
powierzchni such¹, czyst¹ rêk¹. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nale¿y u¿ywaã czystej szmatki.
Wilgotnoœã podùo¿y nale¿y oceniaã przy u¿yciu odpowiednich przyrz¹dów.
Wyniku badañ z odbioru podùo¿y, jako robót zanikaj¹cych, powinny zostaã
odnotowane w formie protokoùu kontroli, wpisane do dziennika budowy
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2.2. Odbiór wykonanych robót malarskich
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siê celem oceny czy speùnione
zostaùy wszystkie wymagania dotycz¹ce wykonanych robót malarskich,
w szczególnoœci w zakresie:
- zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹,
- jakoœci zastosowanych materiaùów i wyrobów,
- jakoœci powùok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog¹ byã wyniki badañ
dokonanych przed przyst¹pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Badania powùok przy ich odbiorze nale¿y przeprowadzaã nie wczeœniej ni¿ po 14
dniach od zakoñczenia ich wykonania.
Ocena jakoœci powùok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym
w œwietle rozproszonym z odlegùoœci okoùo 0,5m,
- sprawdzenie zgodnoœci barwy i poùysku – przez porównanie w œwietle
rozproszonym barwy i poùysku wyschniêtej powùoki z wzorcem producenta,
- sprawdzenie odpornoœci na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni weùnian¹ lub baweùnian¹ szmatk¹ w kolorze kontrastowym do
powùoki. Powùokê nale¿y uznaã za odporn¹ na wycieranie, je¿eli na szmatce nie
wyst¹piùy œlady farby.
- sprawdzenie przyczepnoœci powùoki na podùo¿ach mineralnych poprzez
wykonanie skalpelem siatki naciêã prostopadùych o boku oczka 5mm, po 10 oczek
w ka¿d¹ stronê, a nastêpnie przetarciu pêdzlem naciêtej powùoki; przyczepnoœã
powùoki nale¿y uznaã za dobr¹, je¿eli ¿aden z tych kwadracików nie wypadnie.
- sprawdzenie odpornoœci na zmywanie – przez piêciokrotne silne potarcie
powùoki mokr¹ namydlon¹ szczotk¹ z twardej szczeciny, a nastêpnie dokùadne
spùukanie jej wod¹ za pomoc¹ miêkkiego pêdzla; powùokê nale¿y uznaã za
odporn¹ za zmywanie, je¿eli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu

oraz je¿eli po wyschniêciu caùa badana powùoka bêdzie maiùa jednakow¹ barwê
i nie powstan¹ przeœwity podùo¿a.
7. PODSTAWA P£ATNOÚCI
7.1. Ogólne zasady pùatnoœci podano w pkt. 7
STWiORB kod 45000000-7
„WYMAGANIA OGÓLNE”
7.2. Zasady rozliczenia i pùatnoœci za wykonane roboty s¹ okreœlone w umowie
ryczaùtowej.
7.3. Kwota ryczaùtowa okreœlona w umowie za wykonanie robót malarskich uwzglêdnia:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiaùów i sprzêtu na stanowisko robocze,
- obsùugê sprzêtu nie posiadaj¹cego obsùugi etatowej,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowaã przestawnych umo¿liwiaj¹cych
wykonywanie robót na wysokoœci do 4,5m od poziomu podùogi lub terenu,
- przygotowanie farb, gruntów i innych materiaùów,
- przygotowanie podùo¿y,
- próby kolorów,
- zabezpieczenie okien i drzwi przed robotami malarskimi,
- malowanie sufitów farbami akrylowymi przeznaczonymi do pomieszczeñ mokrych,
- malowanie lamperii w szatni farbami lateksowymi zmywalnymi,
- malowanie œcian nad lamperi¹ i sufitu w szatni farbami lateksowymi,
- naprawienie uszkodzeñ powstaùych w trakcie wykonywania robót,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaùów,
- likwidacja stanowiska roboczego.

8. - PRZEPISY ZWI¥ZANE
8.1. Normy
PN- 70/B-10100
PN -89/B-81400
PN-EN ISO 2409:1999
PN-EN 13300:2002
PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81914:2002
PN-EN 1008:2004

Roboty tynkowe. Tynki zwykùe. Wymagania i badania przy odbiorze
Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Farby i lakiery. Metoda siatki naciêã.
Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powùokowe na
wewnêtrzne œciany i sufity.
Lakiery wodorozcieñczalne stosowane wewn¹trz.
Fary olejne i alkilowe
Farby dyspersyjne stosowane wewn¹trz.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja próbek, badanie i ocena
przydatnoœci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesów produkcji betonu.

8.2. Inne dokumenty
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano – monta¿owych (tom I, cz. 4) Arkady
Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta¿owych ITBcz.B: roboty
wykoñczeniowe Zeszyt 4: Powùoki malarskie zewnêtrzne i wewnêtrzne. Warszawa 2003 r.

