
ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH JAKBUD
UL. MIGDAŁOWA 5, 97-300 PIOTRKÓW TRYB.

TEL./FAX (44) 732-60-60

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I OBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH

KOD 45000000-7
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP)

ROBOTY BUDOWLANE

ST 6 – ROBOTY POSADZKOWE



ST 6 – Roboty posadzkowe

Spis treści
1. Wstęp............................................................................................................................................................3

1.1. Przedmiot SST.......................................................................................................................................3
1.2. Zakres stosowania ST............................................................................................................................3
1.3. Zakres robót objętych ST.......................................................................................................................3
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót......................................................................................................3

2. Materiały.......................................................................................................................................................3
2.1. Woda......................................................................................................................................................3
2.2. Piasek....................................................................................................................................................3
2.3. Cement...................................................................................................................................................4
2.4. Kruszywo do posadzki cementowej........................................................................................................4

3. Sprzęt...........................................................................................................................................................4
4. Transport......................................................................................................................................................4
5. Wykonanie robót...........................................................................................................................................4

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki....................................................................................................4
5.2. 5.3. Posadzki cementowe......................................................................................................................5

6. Kontrola jakości robót...................................................................................................................................5
6.1. Odbiór robót...........................................................................................................................................5

7. Przepisy związane........................................................................................................................................6

Najważniejsze oznaczenia i skróty:

ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – program zapewnienia jakości
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy

- 2 -



ST 6 – Roboty posadzkowe

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót posadzkarskich związanych z realizacją zadania inwestycyjnego 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 stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót posadzkarskich  w w/w budynku.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykona-
nie posadzek w obiekcie przetargowym.
–Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
–Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na 
gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
–Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża rzadką 
zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w ST 0 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wyko-
nania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze or-
ganiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
–nie zawierać domieszek organicznych,
–mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.3. Cement
wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej
W posadzkach  maksymalna  wielkość  ziaren  kruszywa  nie  powinna  przekroczyć  1/3  grubości  posadzki. 
W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy 
grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 „Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne”.

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wy-
konaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:
–Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i 
grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
–Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściska-
nie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.
–Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanie-
czyszczeń oraz nasycone wodą.
–Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.
–W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
–Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie po-
winna być niższa niż 5°C.
–Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.
–Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
–Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie 
powinna być większa niż 400 kg/m3.
–Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wyso-
kości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równocze-
snym wyrównaniem i zatarciem.

- 4 -



ST 6 – Roboty posadzkowe

–Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 
spadkiem.
–Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wyka-
zywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (pozio-
mej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości, lub szerokości pomieszczenia.
–W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

5.2. 5.3. Posadzki cementowe
Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy 
cementowej i lastriko.
Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość 
warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy po-
sadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa.
W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne
–oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,
–dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,
–przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadra-
tu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwar-
stwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.
Zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać 
i zatrzeć na gładko.
Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu 
i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować.
Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne”.

6.1. Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
–Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co 
do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zba-
dany laboratoryjnie.
–Nie dopuszcza  się stosowania  do robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają wymaganiom 
technicznym.
–Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
–Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
–Odbiór powinien obejmować:
–sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
–sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania powierzchni  posadzki;  badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową,
–sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników po-
miarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
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–sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 
wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za 
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
–sprawdzenie  prawidłowości  wykonania cokołów lub listew podłogowych;  badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową.

7. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechne-
go użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.
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