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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót
malarskich dla zadania:Przebudowa pomieszczeń pralni w budynku żłobka na nowy oddział
żłobkowy oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż w Ozimku ul. Ostapa
Dłuskiego 15
1.2 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupy

Klasy

Kategorie

Opis
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów
budowlanych

45400000-1
45440000-3

Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7

Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8

Roboty malarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZCE WŁACIWOCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej
specyfikacji są:
•
Farba lateksowa do malowania ścian
•
Farba emulsyjna do malowania sufitów
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymaga ilościowych i jakościowych
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie
zgodnie z założeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZCE SPRZTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na danie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZCE RODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie
środki transportu.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami
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atmosferycznymi.
Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 5 C.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak
pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH
5.1 Zalecenia ogólne
Roboty malarskie wewnętrzne
•
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu
tynków, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.
•
Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt
wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi.
•
Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC.
•
Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie
malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od
przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
•
W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska
temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki.
•
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny
być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
•
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe,
wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.
•
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych
rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche.
•
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi powinna być nie większa ni 4% masy, a farbami syntetycznymi nie
większa ni 3% masy.
•
Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.
•
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po
całkowitym zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych,
wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi.
•
Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia,
ułożeniu posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych.
•
Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.
•
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i
dróg oddechowych.

Roboty malarskie na zewnątrz budynku:
•
Roboty malarskie należy wykonać na podłożach tynkowych odpowiadajcym
wymaganiom z punktu „tynki wewnętrznene”
•
Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farbynie większa
ni 10 %.
•
Pierwsze malowanie wewnątrz budynku wykonać po całkowitym ukończeniu robót
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budowlanych i instalacyjnych,
•
Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej ni + 5o C (w cigu
doby nie może nastąpić spadek temperatury poniżej 0o C) i nie wyższej ni 22o C.
•
W czasie wykonywania robót malarskich , w ramach kontroli miedzy-fazowych naley:
- sprawdzi jako materiałów malarskich (materiały zgodne z odpowiednimi
normami lub świadectwami dopuszczenia)
- sprawdzi wilgotno przygotowanego podłoza pod malowanie
- sprawdzi stopie i jako wykonania tynków
- sprawdzi jako wykonania kolejnych warstw powłok malarskich
•
Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny by:
- gładki i równe tzn. bez „raków” betonowych, zacieków zaprawy, lub mleczka
cementowego, kawern
- dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylce przy pocieraniu dłoni, nie
wykruszajce si, bez widocznych rys, spka, rozwarstwie.
- czyste, tzn. bez plam, zatłuszcze i innych zanieczyszcze (w razie potrzeby naley
je usun szpachelk lub pdzlem, zmy wod z detergentem i nastpnie spłuka
wod).
- dostatecznie suche.
- na chłonnych podłoach zastosowa do gruntowania farb emulsyjn rozcieczon
w stosunku 1:3 – 5 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje si wykonanie
powłoki malarskiej. Powierzchnie chłonne mona te gruntowa emulsyjnymi
farbami podkładowymi ograniczajcymi chłonno podłoy (np. UNICRYL)
Wymagania odnonie powłok malarskich wykonywanych farbami elewacyjnymi:
- powinny by niezmywalne przy stosowaniu rodków myjcych i dezynfekujcych oraz
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, take na reemulgacj. Powinny dawa
aksamitno – matowy wygld pomalowanej powierzchni.
- nie powinny mie uszkodze. Powinny by bez smug, przewitów, plam i ladów pdzla.
Nie dopuszcza si obecnoci spka, łuszczenia si i odstawania powłoki od podłoa oraz
widocznych łcze i poprawek.
- ni e powinny wydziela przykrego zapachu i zawiera substancji szkodliwych dla
zdrowia.
- Barwy powłok muszą być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz by zgodne z
wzorcem producenta farb.
Legalizacyjna farba organiczna produkowana na bazie emulsji ywicy silikonowej. Tworzy
wodoodporn powłok o bardzo dużej paroprzepuszczalnoci. Wykazuje du odporno
na wpływy rodowiska. Zabezpiecza przed wykwitami na powierzchni tynku. Skuteczna i
bardzo łatwa w zastosowaniu.
5.2 Zakres robót przygotowawczych
Przygotowanie powierzchni:
- Powierzchnie naley przetrze drewnianym klockiem w celu usunicia grudek
zaprawy, zachlapa i innych drobnych defektów. Po przetarciu naley powierzchni
odkurzy, drobne uszkodzenia wypełni.
5.3 Zakres robót zasadniczych
Podłoe naley zagruntowa zgodnie z instrukcj producenta farby. Po ok. 2 godzinach
nakłada 2 warstw farby, a po wyschniciu nakłada 3 warstw. Gruntowa podłoe
nanoszc farb pdzlem, pozostałe warstwy nanosi wałkiem.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT MALARSKICH
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczce wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajce odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne musz obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czczęstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub
zgromadzonych materiałów. Wyniki bada Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami
bada nie póniej niż w terminie i w formie określonej w PZJ.
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiałów i systemów technologicznych.
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:
•
Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100.
powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczę mechanicznych (kurz,
zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujcych się ziaren
piasku.
•
Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i
odpowiadać próbie na wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna
wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni
zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.
•
Sprawdzanie powłok:
- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład,
nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam
i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadając rodzajowi
faktury pokrywanej powierzchni
- Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a
Inspektorem nadzoru oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się
poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu
- Nie dopuszcza si widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku
- Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej ni po 7
dniach.
- Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie
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matowe lub półmatowe.
- Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać prób na
wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność.

7. WYMAGANIA DOTYCZCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania
ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza si według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymaga technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaj akceptacji
Inspektora nadzoru i musz posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy się:
- powierzchnię poszczególnych rodzajów powłok malarskich

8. ODBIÓR ROBÓT
a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót
Budowlano – Montażowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robót w odniesieniu do ich iloci, jakości i wartości
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładajc
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej robót.
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajce jakość wbudowanych materiałów
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców
- Protokoły odbiorów częściowych
Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy
uznać za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie
da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami
norm. Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu
przedstawić do ponownego odbioru.

9. PRZEPISY ZWIZANE
1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie
2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.
3. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
4. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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