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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem elementów stolarskich i ślusarskich związanych z realizacją zadania inwesty-
cyjnego pod nazwą:

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim, przy ulicy Małopolska – 
Podole, numery ewidencyjne działek: 524/1 i 524/2.

1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i montażu:
–drzwi i drzwiczek stalowych,
–krat prętowych i siatkowych,
–drzwi deskowych,
–okien z PCV,
–parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
–przegród z PCV,
–drzwi drewnianych,
–ościeżnic i skrzydeł drzwiowych drewnianych,

1.3. Określenia podstawowe
Ścianki działowe stanowią lekkie przegrody stosowane jako nienośne ściany wewnętrzne – nieprzenoszą-
ce obciążeń na strop.

1.4. Zgodność z dokumentacją
Ścianki  powinny być wykonane zgodnie  z  projektem budowlanym uwzględniającym wymagania  norm i 
określającym rodzaj, odmianę i klasyfikację ogniową.
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnio-
ne technicznie i uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 
budowy lub innym równorzędnym dowodem.

2. MATERIAŁY
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm.
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.

2.1. Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte odpowia-
dające normom państwowym.
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Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się  w granicach 10–
16%.
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż podano 
poniżej.

Różnice wymiarów [mm] okien drzwi
wymiary zewn. ościeżnicy 5 5

różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy mierzona 
w świetle

do 1 m 1 1

powyżej 1 m 2 2

skrzydło we wrębie szerokość do 1 m 1

powyżej 1 m 2

wysokość powyżej 1 m 2

różnica długości przekątnych we wrębie do 1 m 2

powyżej 1 m 3 3

przekroje szerokość do 50 mm 1

powyżej 50 mm 2

elementów grubość do 40 mm 1

powyżej 40 mm 2

grubość skrzydła 1

2.2. Okucia budowlane
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczają-
ce i uchwytowo-osłonowe.
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wyma-
ganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wypo-
sażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą.
ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich
Elementy stolarki  budowlanej powinny być  zabezpieczone przed korozją  biologiczną. Należy impregno-
wać:
–elementy drzwi,
–powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.
Doboru  środków impregnacyjnych  należy dokonać  zgodnie z wytycznymi  stosowania  środków ochrony 
drewna.
Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych 
dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.
Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów sto-
larki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych nie należy stosować 
do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia.

2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich
Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz bio-
odporne farby do gruntowania.
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Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj  środka użytego do grunto-
wania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:
–do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnących 
wg BN-71/6113-46,
–do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002 oraz farby ftalowe ogólnego 
stosowania  wg  BN-79/6115-44  lub  emalie  olejno-żywiczne  i  ftalowe  ogólnego  stosowania  wg 
BN-76/6115-38.

2.6. Szkło
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpie-
czonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urzą-
dzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV i aluminium wg instrukcji producenta

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Warunkach Ogólnych pkt 3.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następu-
jącego sprzętu:
–sprzętu do transportu pomocniczego,
–śrubokręt, poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, klucz płaski do śrub, nożyk, pistolet do wyciskania sili-
konu, szpachelka, paca,
–elektronarzędzia ręczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, piły tarczowe, wkrętarki, itd.,
–narzędzia różne do robót wykończeniowych.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w Warunkach Ogólnych pkt. 4
Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemiesz-
czaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. Podczas transportu 
materiały chronić od wpływów atmosferycznych.
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Materiały i  urządzenia należy składać w pomieszczeniach zamkniętych w odpowiednich opakowaniach, 
w suchych pomieszczeniach.
Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju przewożonych materiałów, ele-
mentów, konstrukcji, urządzeń, itp.
Ponieważ stolarka dostarczana jest w stanie gotowym do eksploatacji, konieczne jest, aby przed i podczas 
montażu chronić ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami powierzchni lakierowanych za-
prawą tynkarską.
Stolarkę przechowujemy w pozycji zbliżonej do pionowej, ustawioną na drewnianych przekładkach izolują-
cych od podłoża; jeżeli jest ona oparta jedna o drugą stosować przekładki np. z tektury falistej, przy czym 
liczba opartych o siebie elementów nie powinna być większa niż 10.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ścianki działowe g-k
wykonać z profili  stalowych Rigips: profile pionowe – słupki oraz profile poziome.  Maksymalny rozstaw 
słupków wynosi 60cm. Obwodowe połączenie ściany działowej z konstrukcją budynku należy wykonać za 
pośrednictwem taśmy uszczelniającej o szerokości odpowiednio: 50mm wykonanej z polietylenu spienio-
nego gr. 3 i 4 mm lub z wełny mineralnej gr. co najmniej 10 mm przy użyciu łączników mechanicznych - 
kołki rozporowe, dyble, elementy wstrzeliwane, w rozstawie nieprzekraczającym 100cm. Okładzina ścian 
stanowi dwuwarstwowe poszycie z płyt gipsowo-kartonowych GKF o grubości: 2x12,5. Płyty mocowane są 
do słupków profili CW specjalnymi systemowymi wkrętami w maksymalnym rozstawie: dla pierwszej war-
stwy wynoszącym 75 cm, dla drugiej - zewnętrznej warstwy wynoszącym 25 cm, wkrętami  TN 25 - dla 
pierwszej warstwy i TN 35 - dla drugiej warstwy poszycia. Połączenia między płytami oraz połączenia na-
rożne i obwodowe powinny być szpachlowane masą szpachlową i taśmą spoinową. Przesunięcie złączy 
poziomych między płytami w dwóch kolejnych warstwach musi wynosić min 40cm.
Zastosowano ścianki grubości 10,0.
Przy konstruowaniu otworów drzwiowych  stosować profile  usztywniające – „drzwiowe”  dopasowane do 
profilu ściennego (grubość blachy 2 mm)

5.2. Montaż drzwi
Ościeżnicę drzwi  ustawiamy w ościeżu, tak by po bokach i na górze została szczelina -  około 1-2 cm 
z każdej strony.
Następnie ościeżnicę klinujemy we właściwym położeniu. Rama ościeżnicy musi być dokładnie ustawiona 
w pionie i w poziomie: nie może być przekoszona ani zwichrowana, gdyż wówczas drzwi nie będą do niej 
dobrze przylegać lub będą się same otwierać albo zatrzaskiwać.
Kliny powinny być umieszczone przy każdym narożu, a dodatkowo w takich miejscach, by odległość po-
między nimi była mniejsza niż 70cm. W ustawionej i zaklinowanej ościeżnicy wiercimy otwory, a następnie 
śrubami do mocowania drzwi przykręcamy do ściany. Śrub nie można zbyt mocno dokręcać, by nie wygiąć 
ościeżnicy.
Zanim szczelinę wokół ościeżnicy wypełnimy pianką montażową, trzeba całe drzwi dokładnie osłonić folią, 
a ościeżnicę okleić taśmą malarską. Uchronimy je w ten sposób przed zabrudzeniem.
Ościeżnicę należy rozeprzeć drewnianymi listwami, żeby rozprężająca się pianka montażowa jej nie wy-
gięła. Z tego samego powodu przed nałożeniem pianki lepiej założyć i zamknąć skrzydło drzwiowe, by 
usztywniło ościeżnicę.
Kiedy ościeżnica jest już rozparta i odpowiednio zabezpieczona, wypełniamy pianką montażową szczeliny 
pomiędzy ościeżnicą a ościeżem. 
Po stwardnieniu nadmiar pianki odcinamy ostrym nożykiem.
Najpierw rozprowadza się pacą warstwę zaprawy, w której zatopiona będzie siatka, następnie nakładamy 
drugą warstwę zaprawy.
Krawędzie ościeża trzeba wzmocnić narożnikami z blachy.
Na koniec trzeba ściągnąć folię, odkleić taśmę malarską i zamocować klamkę.
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5.3. Montaż stolarki okiennej
Należy zwrócić szczególną uwagę na wypoziomowanie i pionowe osadzenie okien w otworach.
Po zamontowaniu okien powstałe szczeliny między ścianą a ościeżnicami okiennymi wypełnić szczelnie 
pianką poliuretanową.
Po wyschnięciu i stwardnieniu piankę obustronnie przyciąć do równości z ościeżnicą okienną.
Ościeżnice ustawić w otworze na drewnianych klockach dystansowych.
Aby uniknąć zdeformowania ościeżnicy w trakcie dokręcania, okno zostaje unieruchomione klinami drew-
nianymi, a następnie wypoziomowane i ustawione w pionie (zwrócić uwagę, aby obustronnie otrzymać jed-
nakowe odstępy). Ściągnąć taśmy ochronne na ościeżu (po zatynkowaniu jest to trudne). Okna mocować 
za pomocą specjalnych dybli, które wprowadza się do muru bezpośrednio poprzez ościeżnicę. Do wierce-
nia otworów należy używać przedłużonych wierteł, aby nie uszkodzić ościeżnicy wrzecionem wiertarki. Ze 
względu na duże znaczenie prawidłowego i pewnego zamocowania okna, należy ściśle przestrzegać zale-
ceń producenta kołków rozporowych (odpowiednia średnica i długość otworu).
Kompletną ościeżnicę ustawiamy w otworze, podkładając kliny. Przy pomocy klinów  należy wypoziomo-
wać oraz wypionować ościeżnicę regulując jednocześnie szerokość szczelin styku między ścianą i oścież-
nicą, tak aby były jednakowe ze wszystkich stron okna. Po ustawieniu ościeżnicy w otworze należy spraw-
dzić jej geometrię poprzez pomiar przekątnych ościeżnicy. W przypadku, gdy przekątne są równe, stabili-
zujemy ościeżnicę za pomocą klinów. Aby okno się nie odkształciło, kliny należy wkładać tylko przy naro-
żach, słupkach i ślemionach. Jeżeli przekątne różnią się między sobą, trzeba przeprowadzić cały proces 
od początku.
Na  dole  okna  należy  zostawić  większy  luz  (3,5-5cm)  na  podokienniki.  Przy  pozostałych  krawędziach 
1-1,5cm.
W ościeżu z węgarkiem należy zachować luz (około 5-10mm) między oknem a węgarkiem na izolację.
Okno musi być trwale powiązane ze ścianą za pomocą dybli. Rozmieszczenie dybli oraz ich ilość muszą 
być tak dobrane, aby przenieść na ścianę wszystkie obciążenia działające na okno. Odległość między dy-
blami nie powinna przekroczyć 7cm, zaś odległość od naroży zgrzewanych i połączeń słupków stałych po-
winna wynosić przynajmniej 15cm dla profili białych i 25cm dla profili kolorowych. Zastosowane elementy 
mocujące powinny być zabezpieczone przed korozją i nie mogą występować żadne zmiany kształtu, które 
mogłyby wpłynąć na funkcjonalność okna. Położenie punktów montażowych należy tak ustalić, aby śruby 
rozporowe można było mocować do litych fragmentów ościeży.
Otwór na dybel przewierca się przez element ościeżnicy. Dybel wkłada się w otwór od strony wewnętrznej 
ościeżnicy. Po dokręceniu łepek dybla schowa się w przygotowanym w ościeżu wyżłobieniu, a samo wy-
żłobienie zakrywa się specjalną maskującą zaślepką.
Dokręcając ostatecznie śruby, należy uważać, aby nie odkształcić profilu ościeżnicy. Nadmierne dokręce-
nie śrub dybli  może wygiąć profil  ościeżnicy,  szczególnie gdy trafi on na opór klina stabilizującego. Po 
ostatecznym zamocowaniu łączników wyjmujemy kliny stabilizujące i możemy przystąpić do następnego 
etapu montażu okna, jakim jest uszczelnienie styku ściany z ościeżnicą.
Z  wolnej  przestrzeni  pomiędzy  przylegającą  częścią  a  ścianą  usunąć  elementy  pomocnicze  montażu 
(klocki). Wolną przestrzeń pomiędzy przylegającą częścią ościeżnicy a ścianą wypełnić pianką poliureta-
nową. Aby siły rozpierające pianki nie zdeformowały ościeżnicy można usztywnić ją od wewnątrz deskami.
Skrzydło nałożyć na ościeżnicę. Skontrolować równomierne doleganie uszczelki.
Po zaschnięciu pianki ostrym nożem usunąć jej naddatek. 
Dokonać obróbki murarskiej specjalną zaprawą mającą właściwości elastyczne i izolujące. Warstwa „tyn-
ku” nie powinna być grubsza niż 5mm.
Po wyschnięciu tynku na zewnątrz po obwodzie ościeżnicy uszczelnić krawędzie silikonem. Szczególną 
uwagę zwrócić na uszczelnienie od dołu oraz styk z parapetem.
Pozostałą folię ochronną profili należy całkowicie usunąć, skontrolować funkcjonalność ruchomych części i 
wyregulować okno.
Uszczelnienie między oknem a ścianą musi być trwałe, odporne na przenikanie wody i powietrza. Okna 
należy uszczelnić zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz (izolacja przeciwwodna). Uszczelnienie prze-
ciwwietrzne i akustyczne jest tylko wtedy zapewnione, gdy szczeliwo umieszczone wokół okna nie jest w 
żadnym miejscu przerwane. Dobre uszczelnienie styku między ościeżnicą a ścianą o zadowalającej izola-
cyjności termicznej i akustycznej można uzyskać stosując pianki, masy i sznury uszczelniające. Do wypeł-
nienia szczeliny styku stosuje się przeważnie poliuretanowe jednoskładnikowe pianki montażowe, które są 
łatwe w nakładaniu. Po utwardzeniu staje się sprężystą, trwałą i półsztywną strukturą komórkową.
Piankę montażową należy nakładać specjalnym pistoletem, a powierzchnię przed piankowaniem spryskać 
wodą (pianka lepiej przylega).
Utwardzoną piankę należy chronić przed działaniem promieni słonecznych.
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Stronę licową szczelin (wewnętrznych i  zewnętrznych)  wypełnia się szczeliwem (kit  trwale elastyczny). 
Najlepiej stosować szczeliwa silikonowe jednoskładnikowe, szybkotwardniejące, cechujące się dobrą przy-
czepnością do podstawowych materiałów budowlanych bez konieczności stosowania podkładów gruntują-
cych.
Należy zwrócić uwagę, aby sznury i taśmy uszczelniające były zgodne pod względem reaktywności che-
micznej ze stosowanymi piankami i szczeliwami. Wypełnianie styków połączeń masami bitumicznymi jest 
niedopuszczalne z uwagi na reakcje chemiczne zachodzące pomiędzy bitumami a utwardzonym PCV, co 
może doprowadzić nawet do nieodwracalnego zniszczenia całego profilu okna. Jako dodatkowe materiały 
uszczelniające mogą być stosowane paski uszczelniające z tworzyw sztucznych o grubości 1-2mm czę-
ściowo pokryte klejami samoprzylepnymi. Sznur uszczelniający wciskamy między ościeże a ościeżnicę. W 
następnej kolejności styk wypełniamy pianka montażową. Po stężeniu pianki usuwamy jej nadmiar (ścina-
my przyrosty), a lico styku wypełniamy szczeliwem silikatowym. Po wypełnieniu lico styku wygładzamy i 
profilujemy. Styk ościeżnicy z nadprożem uszczelniamy w ten sam sposób jak styki pionowe. Przy otwo-
rach okiennych z węgarkiem należy powstały luz wypełnić materiałem dystansowym i doszczelnić z ze-
wnątrz.
Przed tynkowaniem ościeży, zewnętrzne płaszczyzny stolarki należy osłonić folią polietylenową. Przed za-
brudzeniem pyłami cementu i wapna szczególnie należy chronić okucia. Zabrudzone źle działają lub wy-
magają demontażu.
Do wykończenia nie należy stosować zwykłych tynków, lecz masy z domieszką gipsu. Masa powinna być 
elastyczna, mieć przyczepność do podłoża oraz odporność na działanie wilgoci i niskich temperatur.

5.4. Montaż wyrobów ślusarsko-kowalskich
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wol-
no wyrządzać szkód w pracach już wykonanych.
Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych należy przy-
gotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną 
przez Inżyniera.
Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów wyrobu i moco-
wania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie montażu jest niedo-
puszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów.
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu. Wklejenie koł-
ków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej wy-
trzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu 
wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami.
Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, uwzględniając 
naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny wystawać ponad nakręt-
kę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad 
płaszczyznę łączonych części lub elementów.
Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złączy rozporowych, kołków ko-
twiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
•otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,
•z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,
•wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka,
•przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,
•kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:
•otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy,
•kotwę posmarować klejem,
•wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór,
•po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do montażu 
wyrobów metalowych.
Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być metalowe 
wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane. 
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ST 9 – Stolarka, ślusarka budowlana

Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów wykonać zgodnie z pkt. SST – Roboty malarskie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach ogólnych pkt. 6.
Należy sprawdzić:
–zgodność z dokumentacją i przepisami,
–zgodność materiałów z wymaganiami norm,
–kompletność wyposażenia,
–brak widocznych uszkodzeń,
–ogólne wrażenie estetyczne.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 8.
Jeżeli wszystkie badania kontroli jakości robót dadzą wynik dodatni, wykonane ścianki należy uznać za 
zgodne z wymaganiami normy i  specyfikacji.  W przypadku, gdy choć jedno z badań da wynik  ujemny, 
ścianki należy uznać za niezgodne z normą i w takim wypadku należy je poprawić i przedstawić do po-
nownego odbioru.
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