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Załącznik nr 5 do ST 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY MALARSKIE – WEWNĘTRZNE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot stosowania SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powłok 

malarskich wewnętrznych oraz malowania elementów stalowych wewnętrznych. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru robót malarskich wewnątrz budynków oraz malowania elementów 

stalowych wewnętrznych i wraz z dokumentacją określa przedmiot zamówienia. Obejmuje wymagania właściwości 

materiałów, sposoby przygotowania podłoży i zasady wykonywania powłok malarskich, z wyłączeniem robót 

antykorozyjnych i ogniochronnych. 

2. MATERIAŁY 
-sufity i ściany - zagruntować przed położeniem warstwy wykończeniowej gruntem bezbarwnym lub o ton jaśniejszym od 

warstwy właściwej, zastosować farby bezrozpuszczalnikowe, paroprzepuszczalne, odporne na zmywanie i ścieranie; 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb i mycia podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-75/C-04630 „Woda 

do celów budowlanych. Wymagania i badania”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

2.2. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

• wodę 

• inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 

                 państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z 

                 zakresem ich stosowania. 

2.3. Farba 
Do malowania wnętrz budynku zastosować farbę: 

Wysokowartościową, bezrozpuszczalnikową, emulsyjną lub akrylową odporna na zmywanie wg DIN53 778 

Właściwości: 

• przyjazna dla środowiska, o słabym zapachu 

• bezrozpuszczalnikowa, bez środków konserwujących 

• odporna na zmywanie wg DIN 53788 

• wysoka zdolność krycia 

• łatwa obróbka 

• wysoka paroprzepuszczalność sd<0,1m wg DIN 52615 

• bakteriobójcza 

• zachowująca dyfuzyjność i zdolność oddawania wilgoci z podłoża. 

2.4. Środki gruntujące. 
Tynki cementowo-wapienne: 

• ściany niemalowane należy zagruntować farbą rozcieńczoną wodą pitną w stosunku 1:1. 

• ubytki naprawiać materiałem systemowym z dodatkiem drobnego piasku kwarcowego, miejsca naprawiane 

                  zaprawą po wyschnięciu fluatować i zmyć wodą 

Szpachla gipsowa: 

• szlifować i odkurzyć 

• gruntować farbą rozcieńczoną wodą pitną w stosunku 1:1. 

Elementy stalowe 

• Na podłoża metalowe wymagane jest użycie farb do antykorozyjnego zabezpieczenia 

2.5. Podłoża pod malowanie 

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 

Tynki zwykłe lub pocienione 

• nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia 

tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 

Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (itp. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

• uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, 

• powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, niekrusząca się, niepyląca, bez rys i spękań. 

                  Elementy stalowe 

• Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu 

oraz odkurzone i odtłuszczone. 

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
3.1. Zakres i metody badań i kontroli 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14 
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dniach. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 C i przy wilgotności względnej 

powietrza nie wyższej niż 65%. 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualne, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 

0,5 m, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej 

                  powłoki z wzorcem producenta 

• sprawdzenie odporności na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 

bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki; powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli 

na szmatce nie wystąpiły ślady farby 

• sprawdzenie przyczepności powłoki 

• na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409 

• sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z 

twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla,; powłokę należy uznać 

za odporną na zmywanie jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 

badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

                   Wyniki kontroli i badania powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań. 

4. ODBIÓR ROBÓT 
4.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. 

4.2. Zgodność z dokumentacją , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 

omówione w p. 3 dały pozytywne wyniki. 

Odbiór robót malarskich powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

• ocenę wyników badań 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 

• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

5. Normy 
PN-B-10020:1998 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 

PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz 

przyczepności międzywarstwowej 

PN-C 1607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowane 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości zarządzania jakością 

5.1. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki 

malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. 

Wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 387/2003 


