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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST.1.11. PODŁOGI  I  POSADZKI 
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem ST są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót obejmujących wykonanie podłóg i posadzek. 

ST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót . 

 

1.2. Zakres 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie wykonywania podłóg i 

posadzek.  

Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót, który stanowi integralny załącznik do 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 

klasa 45.43. kod CPV 45432100-5 – kładzenie i wykładanie podłóg.  

 
2. MATERIAŁY 

Zaprojektowano wykończenie podłóg płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi oraz wykładzinami tekstylnymi - 

według rysunków architektonicznych. 

 

Zaprawa cementowa przygotowywana na miejscu robót, kleje i zaprawy klejące, zaprawa samopoziomująca pod 

wykładziny tekstylne. 

 

PARAMETRY  TECHNICZNE  PŁYTEK PODŁOGOWYCH 

Lp Parametry normowe Norma Wartości parametrów 

1 Nasiąkliwość wodna PN-EN ISO 10545-3 E≤3 

2 Wytrzymałość na  zginanie (N/mm
2
) PN-EN ISO 10545-4 min. 35 

3 Twardość  (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5 

4 Mrozoodporność PN-EN ISO 10545-12 odporne 

5 
Odporność na działanie środków chemicznych 

domowego użytku 
PN-EN ISO 10545-13 min. kl. B 

6 Odporność na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3 

7 Odporność na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 odpornr 

8 Odporność na ścieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 wg. skali producenta 

9 Wymiary i jakość powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana 

10 Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x10
-6

K
-1

 

11 Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR 

 

Wykładziny tekstylne: 

Należy stosować wykładziny przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej, tzn. podłogi o dużym natężeniu 

ruchu, o przydatności 43 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto wykładzina musi spełniać następujące wymogi: 

- minimalna grubość  2 mm 

- jednorodny, gładki, trwały materiał 

- antypoślizgowa 

- zmywalna 

- nienasiąkliwa 

- odporna na działanie środków myjąco – dezynfekcyjnych. 

Szczegółowe informacje na temat parametrów technicznych materiałów zastosowanych do wykonania izolacji 

poziomych przeciwwilgociowych przedstawione zostały w S.T.1.7. Izolacje przeciwwilgociowe. 

 
3. SPRZĘT 

Pojemniki i wiadra, szpachle, poziomice, narzędzia do cięcia terakoty (wyrzynarki, noże specjalistyczne),  itp. 

Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu.  
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4. TRANSPORT 

Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów 

pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym 

materiałom  przez producentów. 

Dostawa - samochodem dostawczym, w obrębie prowadzonych robót – ręczny. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Szczegółowy zakres i rodzaj robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania podłóg i posadzek 

Podłogi powinny odpowiadać wymaganiom dla obiektów opieki zdrowotnej, tzn. powinny być wykonane z 

materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na 

działanie środków myjąco – dezynfekcyjnych. 

Cokoły przy podłogach w pomieszczeniach lekarsko – zabiegowych, korytarzach kominikacji i w pomieszczeniach o 

podwyższonej aseptyce, salach operacyjnych i pomieszczeniach przygotowania pacjenta, czyli wszędzie, gdzie 

wymagane jest szczególne zachowanie czystości i sterylności, powinny być wykonane do wysokości co najmniej 

0,08m, z materiałów odpowiadających wymaganiom dla podłóg w tych pomieszczeniach. Styki cokołów z posadzką 

w gabinecie zabiegowym powinny być zaokrąglone. 

 

Konstrukcja podłóg na stropach międzypiętrowych 

Konstrukcja podłóg na stropach międzypiętrowych  powinny uzupełniać właściwości akustyczne przegrody poziomej 

budynku zgodnie z wymogami normy dotyczącej ochrony akustycznej budynku. 

Stropy międzykondygnacyjne są istniejące i spełniają wymagania dotyczące ochrony akustycznej. 

 

Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach mokrych 

W konstrukcjach podłóg w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosować materiały które muszą zapewniać 

odpowiednią szczelność , w szczególności użyte materiały powinny być odporne na wodę, a posadzka wykonana 

szczelnie. 

W pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (mokrych), wymagających instalacji odwadniających, powinny być 

zainstalowane urządzenia odpływowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne (papa termorgrzewalna ,zamiennie 2x 

folia PE 0,3 mm klejona na złączach) , ułożone ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej.  

Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić w 

pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym ≥ 1%. 

Izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 10 cm oraz połączona z 

urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadząca się na niej spływała do kanalizacji. 

 

5.2. Wykonywanie podkładów – reperacja i uzupełnianie podkładów istniejących, ewentualnie wymiana  

bądź wykonywanie nowych podkładów. 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien określić wymaganą wytrzymałość 

i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, 

przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem. 

Podłoże na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub odciążającej), 

powinno być wolne od kurzy i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

W podkładzie  cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne: 

a/  w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, 

b/  oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach. 

Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien być wykonany ze 

spadkiem. 

Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 

lub piasek uszlachetniony.  
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Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie potrzeby domieszki uplastyczniające, 

poprawiające  urabialność lub modyfikujące właściwości techniczne zapraw i betonów. Rodzaj domieszki i jej ilość 

powinna być określona przez laboratorium zakładowe. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po wykonaniu   

nie powinna być niższa niż 5
o
C. 

Zaprawę cementową lub mieszankę betonową  należy przygotowywać przez mechaniczne mieszanie składników  

według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą  (5-7 cm 

zanurzenia stożka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieć konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną 

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej; ilość cementu w 

podkładach cementowych nie powininna być większa niż 400 kg/m
3
. 

Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z 

równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania 

podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy. 

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

spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, podkładową w dowolnym miejscu, nie powinna 

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

pochylonej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie 

brzeszczotem packi stalowej na głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien 

przekraczać  6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej . 

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. 

 

5.4. Wykonywanie posadzek 

Posadzki z gresu (terrakota) – kamieni sztucznych 

Posadzki z płytek kamionkowych należy układać na podkładach : 

a/  posadzki zwykłe – na podkładach: cementowych o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 12 MPa, a na zginanie 

co najmniej 3 MPa, 

b/   posadzki chemoodporne – na podkładach cementowych o wytrzymałości co najmniej 20 MPa, a na zginanie  co 

najmniej 4 MPa lub z betonu co najmniej B-15. 

Spadki chemoodporne powinny mieć spadki nie mniejsze niż 1,5%, z tym , że odległość najmniejszego punktu 

wododziału od wpustu podłogowego nie powinna być większa niż 4 m. 

Do wykonania posadzek z płytek gresu (terakoty) powinny być stosowane materiały odpowiadające polskim normom 

i posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Płytki układać na gotowych specjalnych klejach . 

Do wykonywania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i 

robót tynkarskich oraz robót  instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 

W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę zgodnie z 

zaleceniami producenta klejów i spoin. 

W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jeżeli 

projekt nie przewiduje inaczej.  

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W 

posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wododziału. 

Płytki o wymiarach 100x100 mm i większe powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wodą. Powinny być 

zanurzone w wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na przeciąg kilku sekund. Płytki naklejane na papier układa 

się bez zwilżania, lecz na rzadkiej zaprawie. 

Papier łączący arkusze powinien być usunięty bezpośrednio po ułożeniu płytek przez odspojenie po przekątnej 

arkusza, po uprzednim nawilżeniu papieru. 

Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-2 mm. 

Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. 

Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej 

długości lub szerokości pomieszczenia. 
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Do wypełnienia spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed spoinowaniem posadzka 

powinna być zwilżona wodą. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej całkowitym stwardnieniem 

powierzchnia posadzki powinna być dokładnie oczyszczona. 

Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem. 

Posadzkę z płytek gresu (terakoty) należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z 

płytek  gresu (terakoty) zwykłych jeżeli projekt nie przewiduje użycia specjalnych kształtek cokołowych. Przy 

posadzkach chemoodpornych wysokość cokołu nie powinna być mniejsza niż 25 cm. 

Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usunąć niezwłocznie w czasie 

układania płytek. Posadzka układana na zaprawie  po umyciu powinna być dodatkowo zmyta 5-proc. roztworem 

kwasu solnego (HCl) w celu usunięcia nalotu wapiennego. 

Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym pochyleniu (spadku). 

Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić więcej 

niż 5 mm na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego 

spadku nie powinno być większe niż ± 5 mm na całej długości i szerokości posadzki. 

 

Posadzki tekstylne 

Przed przystąpieniem do ułożenia posadzki sprawdzić wypoziomowanie podłoża, oczyscic i zagruntować podłoże. 

Wykładziny winylowe na podłożu starym układać na podkładzie samopoziomującym z masy szpachlowej  gr. 2-10 

mm. Jako warstwę wierzchnią zastosować wykładzinę podłogową o jednorodnej winylowej strukturze, spełniającej 

następujące wymagania techniczne : klasa odporności na ścieranie  K5, grubość min.2 mm, odporność chemiczna, ze 

wzmocnieniem poliuretanowym o ogniotrwałości klasy B1. W miejscu styku wykładziny ze ścianą niewykończoną 

glazurą wykonać cokolik wysokości 12cm z wykładziny. 

Wykładziny typu “Tarkett” na podłożu nowym wykonanym z samopoziomującego podkładu podłogowego gr. 25-

40mm. Jako warstwę wierzchnią zastosować wykładzinę podłogową o jednorodnej strukturze, spełniającą 

następujące wymagania techniczne : klasa odporności na ścieranie K5, grubość min. 2mm, odporność chemiczna, ze 

wzmocnieniem poliuretanowym o ogniotrwałości klasy B1. W miejscu styku wykładziny ze ścianą nie wykończoną 

glazurą zamontować listwy przyścienne.     

 

5.5. Dylatacje w konstrukcjach podłóg 

W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i przeciwskurczowe. 

Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w których 

zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów. 

Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji budynku 

(ścian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża albo posadzki od podkładu. Warstwa 

izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę izolacyjną. Szczeliny izolacyjne powinny 

występować w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg. 

Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one 

dzielić powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36 m
2
 , przy długości boku prostokąta nie 

przekraczającej 6 m. Na wolnym powietrzu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5 m
2
 przy największej 

długości boku – 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny być wykonane jako nacięcia 

o głębokości równej 1/3÷1/2 grubości podkładu. 

 

5.6. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych 

Szczegółowy opis warunków wykonania izolacji przeciwwilgociowej przedstawiono  w ST.1.7. Izolacje 

przeciwwilgociowe.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu jakości wykonania warstw wyrównawczych, posadzek, 

cokolików. 

 

 

 

6.1. Odbiory materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
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Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami 

odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na podstawie zapisów 

w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów). Z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z 

dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 

zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez 

upoważnione laboratoria. 

 

6.1.1 Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych  

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

a/  po przygotowaniu podłoża pod izolację, 

b/  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych. 

 

Odbiór powinien  obejmować: 

a/   sprawdzenie materiałów , 

b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża , 

c/   sprawdzenie spadków podłoża i rozmieszczenie wpustów podłogowych , 

d/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem , 

e/   sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury,  wpusty podłogowe itp. , 

f/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji . 

 

6.1.2 Odbiór warstw izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 

a/  przygotowanie podłoża , 

b/  przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwą ochronną lub układaniem podkładu. 

 

Odbiór powinien obejmować: 

a/   sprawdzenie materiałów , 

b/   sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoża , 

c/   sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji , 

d/   sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej , 

e/   w przypadku stosowania styropianu – sprawdzenie czy nie styka się z materiałami zawierającymi rozpuszczalniki 

organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy). 

 

6.2. Odbiór podkładu 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót : 

a/   podczas układania podkładu , 

b/   po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbach kontrolnych. 

 

Odbiór powinien obejmować: 

a/   sprawdzenie materiałów , 

b/   sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli jest wymagana , 

c/   sprawdzenie w czasie wykonania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania 

należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 1 mm , 

d/   sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych 

badań  próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkładów; badania powinny być przeprowadzone 

dla podkładów cementowych , 

e/   sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty 

kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podłożem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm , 

f/   sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub wyznaczonej określonym spadkiem za pomocą dwumetrowej 

łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm , 

g/   sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, 

płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, dzielących je na pola itp.) badania należy 

prowadzić przez oględziny . 
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6.3.  Odbiór końcowy robót podłogowych 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na 

podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokółów  
odbiorów międzyfazowych i zapisów w książce obmiarów . 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów. 

Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych) należy 

przeprowadzić na podstawie zapisów w książce obmiarów. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania  podkładu należy przeprowadzić na podstawie protokółów odbioru 

międzyfazowych lub zapisów w książce obmiarów. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych 

właściwości techniczno-użytkowych . 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 

a/   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową , 

b/   sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki , 

c/   sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwanie) , 

d/   sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp. badania należy 

przeprowadzić przez oględziny . 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostopadłości należy wykonać 

za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a  szerokość spoin za pomocą 

szczelinomierza lub sufmiarki . 

Sprawdzenie wykończenia  posadzki i prawidłowości mocowania listew podłogowych lub cokołów; badania należy 

wykonać przez oględziny . 

 
7. JEDNOSTKA OBMIARU 

(m2) warstw wyrównawczych , posadzek oraz wykonanych izolacji przeciwwilgociowych , (m)cokolików. 

 
8. ODBIÓR 

Roboty wykończeniowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie :  

- dokumentacji technicznej, 

- protokołów wykonanych robót, 

- oględzin w naturze. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 13813:2003 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania   

                              – Materiały – Właściwości.” 

 PN-EN 12004:2002 „Kleje do płytek – definicje i wymagania techniczne.” 

PN-EN 13813:2003 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania  

                                 - Materiały – Właściwości i wymagania.”  

PN-EN 13888:2004 „Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i  

                                 wymagania techniczne.” 

PN-75/B-10121  Okładziny  z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy    odbiorze. 

PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-63/B-10145   Posadzki z płytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i 

badania przy odbiorze.  

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych". 

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne" 

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe". 
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Instrukcje i certyfikaty producenta 

 

 

 

 

 

 


