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Załącznik Nr 2 do SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG, 
KŁADZENIE PODŁÓG, 

INSTALOWANIE NAWIERZCHNI PODŁOGOWYCH 
l. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg i 

posadzek 

1.2. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w 

remontowanym obiekcie:  

1.2.1  Warstwy wyrównawcze pod posadzki grubości 4-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z 

oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni 

na ostro oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

1.2.2 Posadzki betonowe  w Sali terapii- grubości 6 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 szczelin dylatacyjnych. 

1.2.3 Posadzki z wykładzin PCV obiektowych o klasie ścieralności AC4 z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, 

rozłożenie materiałów, przycięciem, posmarowaniem i klejeniem; 

2. Materiały. 
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych na podłogi i posadzki powinny mieć: 

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

• Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

• Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

• ·Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

                   materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 

aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Podłogi 

pomieszczeń pokazano na rzucie przyziemia, a warstwy na przekroju poprzecznym. 

2.1. Woda fPN-EN 1008:2004:) 
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 organiczne, oleje i mul. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
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 średnioziamisty 

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub wełny mineralnej), 

mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 

Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5mm. 

2.5. 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. WYKONANIE ROBÓT. 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego łącznie z 

wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, 

elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), wszystkie bruzdy, 

kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

3.1. 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 wykonaniem i wypełnieniem 

masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe: 

• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją, która określa wymaganą wytrzymałość i 

grubość  podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
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• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12 

                MPa, na zginanie - 3 MPa. 

• Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń 

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 powinna 

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 wysokości 

                  równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym         

                  wyrównaniem i zatarciem. 

• Posadzki powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w środku grubości 

podkładu. 

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 

spadkiem. 

• Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 

                  większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej 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. 

3.2. Wykonywanie posadzki betonowej w sali (świetlicy) terapii. 
Posadzki betonowe należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać m.in. rodzaj posadzki, grubość warstw, 

klasę betonu, wielkości spadków, rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych. 

• Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie nie niższą niż: – 10 Mpa 

• W posadzkach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokości szczelin 

dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny izolacyjne oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od 

pionowych elementów budynku, - dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, w 

miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające, - wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie 

odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje posadzki, przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6m., 

przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać - 36m2 przy posadzkach z betonu 

zwykłego i - 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych; Mniejsze od podanych odstępu szczelin 

przeciwskurczowych należy stosowaćwszędzie tam, gdzie trzeba liczyć się z większym skurczem, np. na wolnym 

powietrzu. 

• Posadzki powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w środku grubości 

posadzki. 

• Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich 

oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 

• Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5oC. 

• Podłoże lub podkład powinny by ć trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziałem na 

szczeliny dylatacyjne. 

• Posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą „świeże na śwież” 

• W posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może przekroczyć 1/3 grubości, natomiast 

przy posadzkach odpornych na ścieranie grubości powyżej 30mm – 16mm. 

• Do mieszanki betonowej można dodawać dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytwórni, uzgodnionej z 

                  Inżynierem. 

• Mieszankę betonową posadzki należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 

• Wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna być 

                  udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania. 

• Przez 28 dni powinna być chroniona przed mrozem. 

3.3. Wykonywanie posadzki z wykładzin PCV obiektowych zgrzewanych. 
Podłoże pod wykładziny powinno być równe, gładkie, suche i stabilne, większe nierówności należy wyrównać masą 

samopoziomującą lub szpachlową. Na przygotowane podłoże należy nanieść masę wyrównująco- wygładzającą według 

wytycznych producenta wykładzin. . Przed przystąpieniem do montażu podłogi należy bezwzględnie zagruntować ściany 

(malowanie np. Unigruntem z dodatkiem do kleju kontaktowego) do wysokości mniejszej niż grubość wykładzin  i 

wywinięcia . Następnie należy przykleić wykładziny PCV do podłoża. Na styku ścian z posadzkami wykonać wyoblenia, a 

wykładzinę wywinąć na ścianę w formie sokolika. Łączenia poszczególnych pasów wykładzin należy dociąć i zgrzać na gorąco 
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przy użyciu sznurów PCV w kolorystyce zbliżonej do wykładziny. W końcowym etapie wykładzinę należy zabezpieczyć 

zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

4. KONTROLA JAKOŚCI. 
4.1. Wymagania ogólne 

• Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

• Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 

                  Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

4.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

• Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek powinny podlegać materiały, które będą 

                  wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

• Wszystkie materiały – posadzka właściwa, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 

                   wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w          

                   dokumentacji. 

• Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca 

                  zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

• Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót w zakresie 

                 układania podłóg. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 

ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2- 

                  metrową łatę, 

• sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary 

                 równości i spadków należy wykonać z dokładnością do I mm 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując 

                  pomiarów szerokości i prostoliniowości 

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

4.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek z dokumentacją  i SST w 

zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania 

te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej 

oraz innych robót „zanikających". 

4.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych 

wykładzin, a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją  

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoży, 

• jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin 

• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w 

trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia podłogi właściwej; ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać 

z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w 

różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z 

dokładności do 1 mm, 

• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości 

(dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i 

                  dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

5. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

5.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 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 zbadany laboratoryjnie. 

5.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
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5.4. 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 pomiarów 

                  dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością l mm, a szerokości spoin - za pomocą 

szczelinomierza lub suwmiarki. 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę 

                  wzrokową, 

5.5. Na odbiór składają się: odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór pogwarancyjny. 

6. Normy 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. PN-EN 197-1:2002 Skład, 

wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 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. 


