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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych
SST – 13 Tynkowanie

1.1. Nazwa i adres inwestycji: Budynek Urzędu Miasta  w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Szkolna 28

1.1.1.Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Piotrków Trybunalski,
97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudkowskiego 10.

1.2. Przedmiot i zakres robót: W zakres robót wchodzą prace związane z
przebudową pomieszczeń i modernizacją parteru budynku Urzędu Miasta w
Piotrkowie Trybunalskim na punkt informacyjny wraz z przebudową wejścia
usuwającą występujące bariery architektoniczne. Przedmiotem niniejszej specyfikacji
technicznej są  tynki.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

1.4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z
punktu widzenia:

1.4.1. Organizacji robót budowlanych: ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych

1.4.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich: ujęte w ogólnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

1.4.3. Ochrony środowiska: ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych

1.4.4. Warunków bezpieczeństwa pracy: ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy: ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych

1.4.6. Warunków dotyczących organizacji ruchu: ujęte w ogólnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

1.4.7. Ogrodzenia – ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych
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1.4.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni – ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych

1.5. Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót:
ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

1.6. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie
wcześniej niezdefiniowanych, wymagających zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: ujęte w ogólnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
składowaniem i kontrolą jakości:

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów:
Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, ze dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodnąz wymaganiami podstawowymi, albo
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję
Europejską, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, ze są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.
Materiały do wykonywania tynków to zaprawy zwykłe do wykonywania tynków
przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie gipsowe
przygotowywane fabrycznie.
Wymagania dla spoiw:
-cementy portlandzkie powinny spełniać wymagania normy PN-B-19701:1997 i nie
mogą zawierać stwardniałych grudek;
-wapno powinno spełniać wymagania normy PN-B-30020:1999. Wapno gaszone
zwykłe nie powinno zawierać szkodliwych domieszek,  takich jak np. rozpuszczalnych
siarczków i chlorków, które powodują powstawanie wykwitów na tynku. Wapno musi
być całkowicie zgaszone, gdyż dogaszające się w tynku cząstki wapna tworzą pęcherze
i powodują pęknięcia wyprawy;



3

-wapno hydratyzowane gaszone i sproszkowane fabrycznie powinno być wymieszane z
woda, w miarę możliwości na 24 do 36 godzin przed dosypaniem piasku. Wapno
sucho gaszone   hydrauliczne odznacza się długim okresem początkowym wiązania i
większą wytrzymałością   i   odpornością   ma   działanie   wilgoci   niż   wapno
gaszone   zwykłe   i hydratyzowane;
-gips  budowlany  powinien  spełniać wymagania  normy  PN-B-30031:1997.  Gips
palony powinien być suchy, nie zwietrzały i bez zanieczyszczeń.
Gips   tynkarski   jest   mieszanka   gipsu   budowlanego   i   estrichgipsu   oraz
dodatków uplastyczniających i polepszających właściwości zaprawy;
Kruszywa
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywo naturalne
powinno być czyste, wolne od domieszek organicznych wpływających szkodliwie na
wiązanie i wytrzymałość zaprawy.
Piasek powinien zawierać frakcje rożnych wymiarów: piasku drobnoziarnistego od
0,25 do 0,5 mm, piasku gruboziarnistego od 0,5 do 1,0 mm, piasku gruboziarnistego
od 1,0 do 2,0 mm.   Do   spodnich  warstw  tynku   należy  stosować  piasek
gruboziarnisty,   do  warstw wierzchnich piasek średnioziarnisty, a do gładzi piasek
drobnoziarnisty przesiany przez sito o prześwicie 0,5 mm.
Woda zarobowa
Za odpowiednią do wykonywania tynków uważa się wodę, która nadaje się do picia, z
wyjątkiem wód mineralnych. Gdy jakość wody budzi zastrzeżenia, należy przed jej
użyciem wykonać badania laboratoryjne. Szczegółowe wymagania w tym zakresie
określa norm PN-75/C-04630. Niedozwolone jest użycie wody o ogólnej zawartości
soli przekraczającej 5000 mg/l. W wodzie zarobowej niedopuszczalna jest zawartość
siarczanów większa niż 500 mg/l, zawartość cukrów większa niż 500 mg/l, zawartość
siarkowodoru większa niż 20 mg/l.
Wszystkie   w/w   materiały   muszą   mieć   własności   techniczne   określone   przez
producenta   lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych
bądź PN.

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków
dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów: ujęte w ogólnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Transport materiałów do robót tynkarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urządzeń  i środków transportu.  W czasie  transportu  należy  zabezpieczyć
przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku
dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach  i użycie do
załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do  transportu  materiałów  w
postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach  papierowych zaleca się używać
samochodów zamkniętych.
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone
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przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub
deklaracji zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:
ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom: ujęte w ogólnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów: ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością: ujęte w ogólnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
Wykonawca może posługiwać się dowolnym niezbędnym sprzętem usprawniającym
roboty będące przedmiotem zamówienia. Do wykonywania tynków należy stosować:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
- przenośnych zbiorników na wodę.

4. Wymagania dotyczące środków transportu: ujęte w ogólnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
Transport materiałów dowolnymi środkami o  odpowiedniej ładowności i gabarytach.
Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i  przesuwaniem). Zaleca
się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W
czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający
ich uszkodzenie. W  przypadku dużych ilości materiałów  zalecane  jest  przewożenie
ich  na  paletach  i  użycie  do  załadunku  i  rozładunku  ładunku wózków widłowych.
 Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu
budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. Środki transportu
wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu
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wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót
budowlanych, przerw i ograniczeń a także wymagania specjalne:

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

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

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

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

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

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B 10100 p.
3.3.2. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin
przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć
10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. Nadmiernie
suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Wymagania dotyczące wykonywania tynków zwykłych
Tynki trójwarstwowe powinny się składać z obrzutki i narzutu i gładzi. Bezpośrednio
na podłoże nanosi się obrzutkę natryskowa, która zapewnia lepszą przyczepność do
podłoża następnych warstw. Obrzutkę wykonuje się kielnią: dłuższa krawędź kielni
ułożona jest przy tym równolegle do ściany. Podczas narzucania kielnia podciągana
jest energicznie do góry lub przeciągana do boku. Obrzutka natryskowa jest tak
płynna, że spływa po kielni. Podłoże musi zostać uprzednio namoczone, tak  aby woda
z zaprawy nie była zasysana zbyt szybko.
W przypadku nowo wybudowanych murów wykonuje się obrzutkę natryskową na wpół
kryjącą, w przypadku starych murów i murów mieszanych obrzutka natryskowa musi
być kryjąca. Pod stwardnieniu obrzutki natryskowej i ponownym zmoczeniu podłoża
przystępuje się do nanoszenia warstwy właściwej obrzutki. Technika nanoszenia
obrzutki jest taka sama jak dla tynku natryskowego albo przez rozprowadzenie pacą.
Przy wykonywaniu obrzutki pacą zaprawę nabiera się na pacę i ciągnie od dołu do
góry z lekkim przewyższeniem.
Rodzaj obrzutki dostosowuje się do rodzaju podłoża.
Na podłożach ceramicznych z betonów kruszynowych lub komórkowych obrzutkę
wykonuje się z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10 do 12 cm
zagłębienia stożka pomiarowego. Cementowo-wapienne:  do tynków nie narażonych
na zawilgocenie o stosunku  1:2:10 (cement: ciasto wapienne:  piasek ), do tynków
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zewnętrznych o stosunku 1:1:5, do tynków narażonych na zawilgocenie 1:0,3:4,
Zaprawa użyta na narzut powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7 do 10 cm
zanurzenia stożka pomiarowego. Tynki dwuwarstwowe zwykłe kat. II można
wykonywać bez pasów lub listew. Ściągając je pacą, a następnie zacierając packą
drewnianą lub styropianową na ostro. Grubość narzutu powinna wynosić 8 do 15 mm.
Obrzutka i narzut tynków trójwarstwowych muszą być wykonywane zgodnie z
wymaganiami dla tynków dwuwarstwowych kat. II. Przed związaniem narzutu należy
nanieść warstwę gładzi z zaprawy o marce niższej niż marka zaprawy użytej na narzut
Na gładzie mogą być stosowane zaprawy: cementowo-wapienne:  w tynkach  nie
narażonych  na zawilgocenie o stosunku  1:1:4 (cement: ciasto wapienne: piasek ), w
tynkach narażonych za zawilgocenie1:1:2. Konsystencja zaprawy użytej na gładź
powinna odpowiadać 7 do 10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Tynki
trójwarstwowe  kat  .III   powinny  mieć  gładź jednolicie  zatartą na  gładko  packą
drewnianą lub styropianową. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno
dociskana do warstwy narzutu. Do wykonywania gładzi tynków zwykłych kat. III
należy do zaprawy stosować piasek drobny o uziarnieniu 0,25 do 0,5 mm..
Wymagania dotyczące wykonywania tynków cienkowarstwowych
Do wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej potrzeba tylko dwóch
komponentów: preparatu gruntującego i tynku. Podłoże pod tynki cienkowarstwowe
musi być równe, trwałe, sztywne i czyste. Nierówne i uszkodzone podłoże należy
wcześniej naprawić przy pomocy zaprawy wyrównawczej lub szpachlowej.
Podłoża  nasiąkliwe  należy wcześniej  zagruntować w celu  poprawienia
przyczepności podłoża i ograniczenia jego chłonności.
Masy tynkarskie (pasty) przed zastosowaniem należy dokładnie wymieszać w
pojemniku oraz jeżeli to konieczne,  można dobrać konsystencję do warunków
stosowania przez dodatek niewielkiej ilości wody (maks. 125 ml na 20 kg). Ze względu
na zawarte w masie wypełniacze mogące powodować różnice w wyglądzie tynku
należy na jednej płaszczyźnie stosować materiały z tej samej partii. Napoczęte
opakowanie należy dokładnie zamykać, a jego zawartość wykorzystać w możliwie
najkrótszym czasie. Zaprawę tynkarską przygotowuje się przez wsypanie całego
opakowania do odmierzonej ilości  czyste wody  i  mieszanie za  pomocą wiertarki  z
mieszadłem  aż do  uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
W przypadku tynków w postaci suchej mieszanki ważne jest, aby wykorzystać i
rozrobić całą zawartość worka.   Istnieje  bowiem   możliwość, że   podczas
transportu   może  nastąpić separacja kruszywa,  ciężkie, grube kruszywo opadnie na
dno, a lżejsze pozostanie na górze. Dlatego aby uzyskać jednolitą fakturę o tej  samej
grubości,  należy rozrabiać worki w całości  lub przemieszać ich zawartość przed
użyciem. Proporcje wody w stosunku do suche mieszanki są ściśle oznaczone przez
producenta i należy ich bezwzględnie przestrzegać. W przypadku stężenia zaprawy w
trakcie wykonywania prac, należy ponownie zamieszać tynk wiertarką,
ale bez dodawania wody. Czas gotowości do pracy przygotowanej zaprawy wynosi 1,5
godziny, czas między nałożeniem tynku a zatarciem wynosi około 15 min.
Prace tynkarskie należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze
powietrza i podłoża od +5 do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza nie
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przekraczającej 80%. Tynki można kłaść w temperaturze: biały od +5 do +30°C,
kolorowy od +9 do +30°C. Zalecana temperatura wykonywania tynków wynosi
+20°C, wilgotność względna powietrza -60%. Tynków nie należy nanosić na
powierzchnie silnie nasłonecznione, a wykonaną warstwę tynku należy chronić przed
szybkim przesychaniem i opadami deszczu: min. 24 godziny dla koloru białego, min. 3
dni dla kolorów pastelowych.
Zaprawy tynkarskie przeznaczone są wyłącznie do nakładania ręcznego. Przed
rozpoczęciem tynkowania należy doświadczalnie ustalić w zależności od podłoża i
warunków atmosferycznych maksymalna powierzchni´ możliwa do wykonania w
jednym cyklu technologicznym (nałożenie i zatarcie).
Proces nakładania masy tynkarskiej i wyprowadzania faktury jest łatwy do wykonania.
Masę tynkarska nanosi się równomiernie na podłoże na grubość ziarna za pomocą
trzymanej pod katem pacy ze stali nierdzewnej. Po ułożeniu, gdy masa nie klei się już
do narzędzia, należy nadać jej fakturę za pomocą płasko trzymanej packi plastikowej.
W zależności od ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy
pochodzące od zawartego w masie ziarna. Tynkowana powierzchnią zaciera się(w
zależności od rodzaju faktury) przy „baranku” ruchami okrężnymi, a przy „korniku”
ruchami dowolnymi - poziomymi, pionowymi lub okrężnymi, zależnie od oczekiwanego
efektu. Etap zacierania jest bardzo ważny, gdyż związki hydrofobowe zawarte w tynku
uaktywniają się pod wpływem mechanicznego zatarcia (związki te zatrzymują wodę na
powierzchni tynku i czynią go odpornym na zmywanie). Materiał nakłada się metodą
„mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed nałożeniem
kolejnej, gdyż w przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. W
przypadku konieczności przerwania pracy należy wzdłuż wyznaczonej linii przykleić
samoprzylepną taśmę, nałożyć masę, nadać jej fakturę, a następnie zerwać taśmę z
resztkami świeżego materiału. Po przerwie należy kontynuować prace od tak
wyznaczonego miejsca.
Wymagania dotyczące wykonywania tynków wykonywanych z mieszanek
tynkarskich zawierających gips
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i
domieszek modyfikujących własności  robocze oraz cechy  reologiczne zapraw
przyczyniły się  do znacznego postępu w zakresie realizacji robót wykończeniowych.
Mieszanki te są gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobową
Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie można podzielić na:
-gipsy tynkarskie,
-gipsy szpachlowe,
-tynki cienkowarstwowe,
-gładzie.
Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem
wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających
uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do
podłoża. Poszczególne typy gipsów tynkarskich charakteryzuje rożne zużycie na każdy
mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2
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Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania
na  wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton
komórkowy). Tynków  gipsowych   nie   powinno  się  wykonywać jedynie   na
podłożach   drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych.
Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem
wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących.  Zawierają
komponenty,  dzięki którym uzyskane zaprawy są plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy
szpachlowe typu G służą do wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np.
płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do
spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatka zbrojącą oraz wypełnienia niewielkich
uszkodzeń powierzchni   ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. Gipsy
szpachlowe B stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków
cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach.
Mogą być nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża
tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na
bazie spoiwa gipsowego lub maczki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy
mineralnych oraz składników poprawiających   plastyczność .Gładzie   gipsowe   i
tynki   cienkowarstwowe   służą  do wykonywania pocienionych wypraw na równych
podłożach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych
wewnątrz pomieszczeń. Wszystkie   wyżej   wymienione   mieszanki   podlegają   ocenie
właściwości   fizycznych   i użytkowych zgodnie z wymaganiami i metodami
badawczymi określonymi w normach: PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips
szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.  PN-B- 30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips
budowlany. Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do
właściwości podłoża należy zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz
technikę wykonawczą. Należy zawsze  przed  rozpoczęciem   prac tynkarskich
sprawdzić,   czy  nie występuje jeden  z czynników, które mogą powodować odpadanie
tynków gipsowych:
-niewłaściwie przygotowane podłoże
-zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,
-zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nie oczyszczone ze środków antyadhezyjnych,
-tynkowanie mokrego betonu,
-brak lub niewłaściwy środek gruntujący.
Obecnie stosowane są dwa rodzaje preparatów do gruntowania podłoży budowlanych:
-żółte lub mlecznobiałe przeznaczone do gruntowania podłoży mineralnych w celu
obniżenia ich chłonności, utwardzenia powierzchni i zwiększenia przyczepności
między  warstwowej (preparat stosowany głównie pod pocienione wyprawy gipsowe),
Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, a w
przypadku wątpliwości co do jego stanu, wykonać badania. W celu oceny warstwy
podłoża należy przeprowadzić następujące próby:
-wycierania   -   powierzchnia   zewnętrzna   powinna   być   wolna   od   kurzu   i
innych zanieczyszczeń. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je usunąć za
pomocą szczotki lub zmyć wodą, a tynkować po wyschnięciu;
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-sprawdzenia środka antyadhezyjnego - przy sprawdzaniu za pomocą lampy
kwarcowej pojawia  się  zielononiebieskie  światło  fluoroscencyjne  świadczące  o
występowaniu  na powierzchni środka antyadhezyjnego. Można go usunąć za pomocą
wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, których nie można zmyć, należy oczyścić
mechanicznie zeskrobać lub usunąć przez piaskowanie;
-skrobania - polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego
narzędzia. Złuszczenia lub obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką
lub cykliną, a następnie pokryć środkiem gruntującym z wypełniaczem mineralnym;
-zwilżania - podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeżeli jasne
plamy ciemnieją w ciągu 3-5 minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco
chłonne.
Zaprawy musza być przygotowane zgodnie ze zleceniami  producenta przez wsypanie
odmierzonej ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania
odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W
celu dokładnego  wymieszania   należy   stosować   mieszadła   mechaniczne,   np.
nakładki   na wiertarki. Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie
zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki na bazie gipsu mają szybki czas wiązania,
należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut.
Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne właściwości.
Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym
naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i
utrudnić pracę. Prace tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których
zakończono wszelkie prace instalacyjne, zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie
metalowe przed korozyjnym działaniem gipsu, zbadano i przygotowano podłoże,
zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki. Jednowarstwowe   tynki   gipsowe
gładkie   (wewnętrzne)   nanosi   się   na   odpowiednio przygotowane podłoże
tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię.
Nałożony, ściągnięty , lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie
wodą, a następnie„szlamowany” przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku
drobne cząsteczki  oraz spoiwo są w trakcie tej  czynności „wyciągane”  i gromadzone
na jego  powierzchni,  a mleczko równomiernie  rozprowadzone.   Ponieważ mleczko
nie pokrywa zagłębień i  nierówności,  istotne jest zatem,  aby tynkarz bardzo
starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na
jakość gotowej powierzchni. Po krótkim okresie twardnienia powierzchni´ należy
wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu
zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje się zamkniętą, chociaż
nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie może spowodować
tworzenie się pęcherzyków powietrza. Tynki jednowarstwowe na gładkich
powierzchniach betonowych maja dodatkowa tendencję do powstawania pęcherzyków
powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym celu można na
powierzchni betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład
gruntujący. Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć” pęcherzyki
powietrza paca, a powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i
wygładzić. Przygotowaną masą szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o
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grubości 1-5 mm za pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej,
silnie dociskając materiał do podłoża Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się paca,
a po stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, szlifując powierzchnię
odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię  należy
ponownie   zaszpachlować   jak   najcieńszą  warstwą   i   delikatnie przeszlifować.
W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć
jednego szlifowania,  efekt ten można uzyskać,  stosując technologię „mokre na
mokre”.  Drugą warstwę gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia
pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobra
wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia   niezbędna   jest   dostateczna   wymiana
powietrza   oraz   niezbyt   szybkie odparowanie wilgoci przez tynk.
Wszelkie niezbędne w tym  celu czynności  należy określić na miejscu albo  uzgodnić
oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że
strumień gorącego powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na powierzchnię
tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie”
wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

5.1. Wymagania specjalne: ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i
robót budowlanych w nawiązaniu do materiałów odniesienia:
Tynki zwykłe
Zgodność wykonania tynków zwykłych stwierdza się na podstawie porównania
wyników badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w normie PN-
70/B-10100.Tynk może być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są
pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie będzie
przyjęty. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: -
wykonawca tynków jeżli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do
ponownego odbioru, -jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu
użytkowania i trwałości tynku, należy zaliczyć tynk do niższej kategorii, -jeżeli nie są
możliwe podane rozwiąania należy usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.
Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać:
-ocenę wyników badań
-wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
-stwierdzenie zgodności lub nie zgodności wykonania tynków z zamówieniem.
Przy wykonywaniu tynków zwykłych przed przystąpieniem do wykonania obrzutki
powinien być również przeprowadzony odbiór międzyoperacyjny podłoża. W
przypadku gdy odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania,
należy  go przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą.  Podłoże, w zależności od rodzaju,
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi wcześniej.
Sprawdzenie   zgodności   z   dokumentacją   techniczna    należy   przeprowadzać
przez porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według
protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów
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częściowych podłoża   i   podkładu   oraz   stwierdzenie   wzajemnej   zgodności   za
pomocą   oględzin zewnętrznych i pomiarów.
Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, albo
powierzchnie krzywe według obrysu podanego w dokumentacji budowlanej.
Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset, wnęk itp. w stosunku do
projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm dla tynków kategorii II i
III oraz 5 mm Kąty dwuścienne powinny być proste lub inne zgodne z przewidzianymi
w dokumentacji. Dopuszczalne są tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej,
które nie naruszają norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu. Zmiany takie powinny być udokumentowane zapisami w dzienniku budowy
przez nadzór techniczny. Sprawdzenia materiałów   należy   dokonywać   przez
kontrolę   przedłożonych   dokumentów   w   celu stwierdzenia   zgodności   użytych
materiałów   z   wymaganiami   odpowiednich   norm   i dokumentacji projektowej.
Zaprawy użyte do wykonania tynków powinny być przygotowane w sposób określony
w punkcie 3.1.6. i muszą spełniać wymagania następujących norm: zaprawy
cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503, Piasek  stosowany  do  zapraw  służących
do  wykonywania  tynków  musi   odpowiadać wymaganiom normy BN-69/6721-04.
Na warstwy spodnie tynków: obrzutki i narzutu należy stosować piasek odmiany II, a
na wierzchnią warstwę tynków o gładkiej powierzchni należy stosować piasek
odmiany III. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim
zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane
laboratoryjnie.
Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po
odgłosie należy ustalać, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też
jest odspojony (dźwięk głuchy).
W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności
tynku do podłoża wg PN-71/B-04500.
Minimalne wartości sił przyczepności tynków zwykłych do podłoży z bloków
betonowych wg normy PN-70/B-10100
- Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych wewnętrznych (cementowych,
cementowo--wapiennych, wapiennych i gipsowych) wg PN-70/B10100
-Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej
dla tynków kat. III- Nie większe niż 3 mm w liczbie nie większej niż 3 na całej długości
łaty kontrolnej 2 m
-Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż2 mm na 1
m nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach o 3.5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm
w pomieszczeniach powyżej 3.5 m wysokości
-Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3 mm na 1
m nie więcej ogółem niż 6 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami
pionowymi ( ściany, belki )
-Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji
nie większe niż 3 mm na 1 m.
Badania kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach
dylatacyjnych należy przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z
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badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków
powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, np. wykończone na ostro,
zaokrąglone lub zukosowane. Otynkowane naroża powinny być chronione metalowymi
kształtownikami lub wpuszczonymi w tynk narożnikami z blachy ocynkowanej. Tynki
na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i
podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami
wpuszczonymi w tynk narożnikami z blachy ocynkowanej.
Tynki wykonanych z fabrycznie gotowych mieszanek tynkarskich zawierających gips
Podstawa     końcowego     odbioru     technicznego     tynków     wykonanych     z
fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich są wyniki badań wymienionych
w p. 4 normy PN-70/B-10100. Tynki gipsowe nakładane maszynowo i ręcznie należy
przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi traktować jak tynki kategorii III, a więc
wg normy PN-70/B-10100). Krawędzie  i  profile  muszą wykazywać idealnie
prostoliniowy przebieg,  nie  mogą być naruszone ani pofalowane. Osadzone elementy
wbudowane należy otynkować równomiernie na całym obwodzie, tzn. że np. listwa
okienna powinna być osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokości, a ościeżnica
musi być na całym obwodzie równomiernie szeroka (równomiernie osadzona).
Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia
krawędzi od linii   prostej   należy   przeprowadzać   za pomocą przykładania do
powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej  o długości 2  m,  a w przypadku gdy
powinny one stanowić powierzchnie   lub   linie   krzywe  -  odpowiedniego  wzornika
wykonanego  w  skali   1:1. Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości prześwitu
między łatą (lub wzornikiem) a powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1
mm. Badania    kontrolne    prawidłowości    spoziomowania    powierzchni    tynku    i
krawędzi przeprowadza się za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową
poziomicą albo za pomocą poziomicy murarskiej, pionu i łaty kontrolnej o
odpowiedniej długości. Sprawdzenie   kąta   między   przecinającymi   się
płaszczyznami   należy   przeprowadzać kątownicą i łatą kontrolną. Badanie polega na
pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią tynku w odległości 1 m od wierzchołka
mierzonego kąta. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi
zewnętrznych tynków kategorii II- IV nie powinny być większe niż 10 mm na wysokości
jednej kondygnacji oraz 30 mm na  wysokości całego budynku. Dopuszczalne
odchylenia   od  jakości   tynków  zwykłych   wewnętrznych   (cementowych,
cementowo- -wapiennych, wapiennych i gipsowych) wg PN-70/B10100

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów: ujęte w
ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na
stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu
tych elementów w stanie surowym.
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Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu
w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według
wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni
nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli
każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów: ujęte w ogólnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
Ilości robót będą określane na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót
określonych w umowie. Ilość robót będzie określana w jednostkach określonych w
przedmiarze. Obmiary robót łącznie z nieodzownymi obliczeniami będzie wykonywał
Wykonawca i przedstawiał je do weryfikacji przedstawicielowi Zamawiającego.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy: ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych

7.4. Czas prowadzenia pomiarów: ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych:

8.1. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających: ujęte w ogólnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

8.2. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych:
Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych nie występują.

8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy: ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych

8.4. Rozruch technologiczny: nie przewiduje się rozruchu technologicznego.

8.5. Odbiór końcowy: ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych

8.6. Odbiór po okresie rękojmi: ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych

8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny: ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urządzeń: nie przewiduje się.
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8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego: ujęte w ogólnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących: ujęte w
ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

10. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

10.1. Jednostka autorska z adresem: ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych

10.2. Zestawienie dokumentacji projektowej: ujęte w ogólnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

10.3. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne: ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych
oraz:
PN-68/B-10020      Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  i
wytrzymałościowych.
PN-65/B-14503      Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.
PN-91/B/10105      Masy   tynkarskie   do   wykonywania   pocienionych   wypraw
elewacyjnych. Wymagania i badania.
PN-72/B-10122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagani i badania przy
odbiorze.
PN-B-10106    Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109     Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701; 1997  Cementy powszechnego użytku.
PN-EN 1008:2004   Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,
badanie  i  ocena przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody
odzyskanej  z  procesów produkcji betonu.
–   Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  B:
Roboty  wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.


