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  Załącznik Nr 7 do ST 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TYNKI I OKŁADZINY WEWN. KATEGORII II WYKONCZONE SZPACHLĄ 

GIPSOWĄ TYNKI ZWYKŁE WEWNĘTRZNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot stosowania ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych 

wewnętrznych . 

1.2. Zakres robót objętych ST 

• Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę 

                  architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte   

                  zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

• Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę 

wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

• Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1. 

• Podłoża, w zależności od ich rodzaju, powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 

p. 3.3.2. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych – powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 

2.2. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 

„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 

pitną. 

2.3. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 

Piaski do zapraw budowlanych”, 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. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty 

odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne 

• Marka i skład powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. 

w okresie około 3 godzin. 

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zaprawy cementowo – wapiennej należy stosować cement portlandzki wg normy PN-B-199701:1997 „Cementy 

                  powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów 

                  lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili  

                  wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5 °C. 

• Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
3.1. Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3 i powinny 

umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

• prawidłowości przygotowania podłoży 

• mrozoodporności tynków zewnętrznych 

• przyczepności tynków do podłoża 

• grubości tynków 

• wyglądu powierzchni tynku 

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 

• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
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4. ODBIÓR ROBÓT 
4.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

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

badania omówione w p. 3 dały pozytywne wyniki. W przypadku negatywnych wyników należy: 

• tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej 

       kategorii 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 

4.3. Odbiór tynków 

• Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową. 

• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 

większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

• Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 

-  pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

-   poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.) 

• Niedopuszczalne są następujące wady: 

-  wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 

podłoża, pilśni itp. 

                -   trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej   

                    przyczepności tynku do podłoża 

• Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań 

                  -  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 

                   - stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

5. Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

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

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-B-30020:1999 Wapno 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku 

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 1: Tynki 

wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003 


