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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST.1.13. ROBOTY  TYNKARSKIE, MALARSKIE, OKŁADZINY  ŚCIENNE  Z  PŁYTEK. 
 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz malarskich wewnętrznych i 

zewnętrznych , a także wykonania okładzin sciennych z płytek. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 

odbiorze robót. 

 

1.2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót tynkarskich, malarskich 

oraz okładzinowych. 

Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

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

- klasa 45.44. kod CPV 45442100-8 „Roboty malarskie” 

- klasa 45.41. kod CPV 45410000-4 „Tynkowanie” 

- klasa 45.43. kod CPV 45432210-9 „Wykładanie ścian”. 

 

2. MATERIAŁY. 

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie 

przygotowywane fabrycznie,mineralne tynki wewnątrzne renowacyjne, renowacyjne farby wewnętrzne dające 

powłokę otwartą na dyfuzję pary wodnej, płytki , klej do płytek, preparat do gruntowania „ATLAS UNI GRUNT”. 

Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inżyniera. 

 

2.1. Zaprawy murarskie 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowywanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę należy 

przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu; poszczególne 

rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: 

a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin 

b/ zaprawa cementowa  - 2 godziny 

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót  murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującymi normami państwowymi. 

 

2.2. Zaprawy budowlane cementowe 

Do zapraw cementowych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35. 

Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co 

najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5
o
C. Dopuszcza się stosowanie do zapraw 

cementowych dodatków uplastyczniających lub uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie. 

stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do 

stosowania w budownictwie. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierując się orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1 

 

 

 

 

 

 

Tablica 1. 

Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stożka pomiarowego 

 

Marka Orientacyjny skład objętościowy (cement:piasek) przy marce zaprawy 
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cementu 1,5 3 5 8 10 12 

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1 

35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5 

 

Dla zapraw wyższych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego rodzaju i marki cementu powinien 

być ustalony doświadczalnie przez uprawnione laboratoria badawcze. Markę i konsystencję zaprawy, w zależności od 

jej przeznaczenia należy przyjmować wg tablicy 2. 

 

Tablica 2. 

Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia 

 

Lp. Przeznaczenie zaprawy 

Konsystencja wg 

stożka pomiarowego 

(cm) 

Marka zaprawy 

1 Do murowania fundamentów ścian budynku 6-8 3, 5, 8 

2 
Do wykonywania filarów nośnych oraz murów, łuków 

i sklepień narażonych na duże obciążenia 
6-8 8, 10, 12 

3 
Do murowania sklepień 

cienkościennych przy grubości 

¼ cegły 6-8 5, 8, 10, 12 

½ cegły 6-8 3, 5, 8, 10 

4 Do wykonania podłoży pod posadzki 5-7 5, 8, 10 

5 
Do wykonywania warstwy wyrównawczej pod 

podokienniki, obróbki blacharskie itp. 
6-8 1.5,  3 

6 
Do wykonywania warstwy wyrównawczej pod 

posadzki z dużych płyt kamiennych 
4-6 1,5 

7 Do wykonywania obrzutki 
pod tynki zewnętrzne 9-11 3, 5, 8, 10 

pod tynki wewnętrzne 9-10 3, 5, 8, 10 

8 
Do wykonywania narzutu dla tynków zewnętrznych i 

wewnętrznych 
6-9 3, 5 

9 
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynków 

zwykłych zewnętrznych i wewnętrznych 
9-11 3, 5 

10 
Do wykonywania kotew i łączników oraz zalewki w 

zależności od zastosowani 
6-11 5,8, 10 

 

 

Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, kruszywo), aż do 

uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej 

masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury powyżej + 25
o
C okres zużycia zapraw cementowych podany w p. 

2.4.8 powinien być skrócony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie powinien być większy niż 0,1% 

 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Do zapraw cementowo-wapiennych  można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 

marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura 

otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5
o
C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z  wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być 

dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych 

technologicznych. 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających odpowiadających 

wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w 

zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw 

o konsystencji 10 cm wg  stożka pomiarowego można przyjąć wg tablicy 3. 
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Tablica 3. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych 

 

Marka 

zaprawy 

Orientacyjny skład objętościowy zaprawy 

cement : ciasto 

wapienne : piasek 

Cement : wapno 

hydratyzowane:piasek 

0,8 1:2:12 1:2:12 

1,5 

1:1:9 

1:1,5:8 

1:2:10 

1:1:9 

1:1,5:8 

1:2:10 

3 

1:1:6 

1:1:7 

1:1,7:5 

1:1:6 

1:1:7 

1:1:7,5 

5 
1:0,3:4 

1:0,5:4,5 

1:0,3:4 

1:0,5:4,5 

 

Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia, kierując się wytycznymi podanymi 

w tabeli 4 

 

 

 Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej przeznaczenia 

  

Lp. Przeznaczenie zaprawy 
Konsystencja wg stożka 

pomiarowego (cm) 

Marka 

zaprawy 

1 
Do murowania fundamentów ścian budynków z pomieszczeniami 

i wilgotności względnej nie mniejszej niż 60% 
6-8 3, 5 

2 

Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach 

podlegających wstrząsom i murów poniżej izolacji w gruntach 

nasyconych wodą 

6-8 3, 5 

3 
Do wykonania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 1,5,3,5 

wewnętrzne 9-10 0,8,1,5,3 

4 Do wykonywania narzutu tynków 
zewnętrznych 

6-9 
1,5,3,5 

wewnętrznych 0,8,1,5,3,5 

5 
Do wykonania warstwy wierzchniej 

(gładzi) tynku zwykłego 

zewnętrznego 
9-11 

1,5 ,3 

wewnętrznego 0,8, 1,5, 3 

6 Do wykonania zalewki w zależności od zastosowania 9-11 1,5, 3,5 

 

 

Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy państwowej lub instrukcji. 

Przy mieszaniu należy najpierw  mieszać składniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone) aż do uzyskania 

jednorodnej mieszaniny a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. W 

przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem  przed zmieszaniem go z 

pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) 

należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników suchych. 

 

2.4.  Zaprawy gotowe 

Stosując zaprawy gotowe należy ściśle przestrzegać technologii opracowanej przez producenta. Przed zastosowaniem 

wyprawy sprawdzić certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin użycia produktu. 

 

 

 

3. SPRZĘT. 

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, szpachle, łaty, poziomice, taczki, mieszadła do tynków , farb i 

klejów, pojemniki i wiadra, pędzle, narzędzia do cięcia terakoty (wyżynarki, noże specjalistyczne)  . 

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych  



 4 

specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 

Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na miejsce robót i we wnętrzach ręczny. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich, tynkarskich i okładzinowych powinny 

odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu zerowego, 

roboty instalacyjne podtynkowe ,  zamurowania przebicia i bruzdy osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5
0
C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

poniżej  0
0
C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich 

środków zabezpieczają zgodnie z „Wytycznymi  wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych 

temperatur” opracowanymi przez ITB. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być w czasie 

wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą. 

 

5.2. Przygotowanie podłoży 

W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione  zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. Jeżeli mur 

jest wykonany na spoinę pełną, należy ją wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki 

zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 

tłustych.  Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydła lub 

przez wypalanie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą. 

 

5.3. Wykonywanie tynków jednowarstwowych 

Do tynków jednowarstwowych zalicza się: 

a/   surowe rapowane 

b/   surowe wyrównanie kielnią 

c/   surowe ściąganie paca 

d/   surowe pędzlowane 

e/   zatarcie na ostro 

g/   zacieranie z zaprawy gipsowej 

 

Grubość i odchyłki grubości tynków jednowarstwowych powinny wynosić: 

a/    tynk rapowany    12
4

6



  mm 

b/   tynk wyrównany kielnia, ściągany pacą i pędzlowany   10
4

6



  mm 

c/   tynk zacierany na ostro i pocieniany   5
3

3



  mm 

d/   tynk zacierany z zaprawy gipsowej  10
3

4



  mm 

 

Tynki surowe rapowe należy wykonywać z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej narzucając  je kielnia 

równomiernie na tynkowaną powierzchnię. Sąsiednie rzuty z kielni powinny zazębiać się między sobą, dopuszczalne 

są niewielkie prześwity podłoża. 

Tynki surowe wyrównywane kielnią należy wykonywać jak wyżej wyrównując dodatkowo powierzchnię za pomocą  

kielni. 

Tynki ściągane pacą należy wykonywać jak wyżej z wyrównaniem powierzchni tynku za pomocą pacy z miękkiego 

drewna. 

Tynki pędzlowanie należy wykonać jak wyżej z wyrównaniem powierzchni rzadką zaprawą rozprowadzana pędzlem. 

Tynki zacierane na ostro należy wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej naniesionej na 

wilgotne podłoże betonowe z wyrównaniem powierzchni pacą i zatarciem pacą. 
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5.4. Wykonanie tynków dwuwarstwowych 

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na przeciętnie wykończonych 

elewacjach, innych zaprawach w przeciętnie wykończonych wnętrzach budynków; tynki cementowe należy stosować 

w przypadku wymaganej szczelności i znacznej odporności na czynniki agresywne 

Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki  i narzutu. rodzaj obrzutki należy uzależnić do rodzaju 

podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III) 

Obrzutkę na powierzchniach  cementowych, i betonowych należ wykonać z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji 

odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 cm. 

Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

wyrównania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Na narzut powinny być 

stosowane następujące zaprawy: 

a/   cementowo-wapienne;  

do tynków nie narażonych  na zawilgocenie 1:2:10 

do tynków zewnętrznych  1:1,5:10,   

do tynków narażonych na zawilgocenie 1:0,3:4 

b/   cementowe: 

       do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:4 

       do tynków narażonych na zawilgocenie 1:3 

 

Zapraw zaprawa  powinna  mieć konsystencje odpowiadającą 7-10 cm, a przy podłożach z nienasiąkliwego kamienia 

łamanego 4-7 cm, zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można wykonywać bez pasów i listew, ściągając go pacą,  

a następnie zacierając packą drewnianą. Grubość narzutu powinna  wynosić 8-15 mm. 

 

5.5. Wykonanie tynków trójwarstwowych 

Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki , narzut i gładzi stosowane są na dobrze wykończonych elewacjach i 

wnękach przy czym na narzut i gładź tynków zewnętrznych  należy stosować zaprawę cementowo-wapienną. Narzut 

tynków wewnętrznych należy wykonywać  według pasów lub listew kierunkowych.  W odróżnieniu od tynków  

pospolitych trójwarstwowych tynki o szczególnie starannym pionowaniu i poziomowaniu  i zacieraniu są są tynkami 

doborowymi (kat. IV) a jeżeli ponadto gładź jest zacierana packą obłożoną filcem – tynkami doborowymi 

filcowanymi (kat.. IVf).  

Obrzutkę we wszystkich przypadkach wykonać wg p. 5.4. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 

powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do  wykonania gładzi powinna mieć 

konsystencje odpowiadająca 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Należy stosować  zaprawy : 

a/   cementowo-wapienne: 

 w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,  

w tynkach  narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2, 

 

Gładź  tynków zewnętrznych należy wykonać z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2. 

Do wykonania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. III) należy stosować do zaprawy drobny piasek 

przesiany o uziarnieniu  0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie gładka packą. 

 

5.6. Wykonanie tynków szlachetnych – tynki zewnętrzne 

Wyprawami w systemie ociepleń są cienkowarstwowe tynki strukturalne mineralne lub polimerowo – akrylowe. 

Tynki mineralne o fakturze typu baranek lub rustykalnej drapanej typu kornik, produkowane są na bazie kruszywa 

kwarcowego i wapiennego w grubościach 2 i 3 mm. Dzięki specjalnym dodatkom chemicznym są plastyczne i łatwe 

w parcy oraz przyczepne do podłoża. Zawarte w nich związki hydrofobowe zatrzymują wodę na powierzchni tynku i 

czynią go odpornym na zmywanie. Inną grupę tynków szlachetnych stanowią tynki akrylowe. Są to gotowe do użycia, 

cienkowarstwowe tynki strukturalne, na bazie wodnej dyspesji żywic akrylowych. 

Zaprawę tynkarską należy naciągać na podoże rozprowadzając ją  równomiernie cienką warstwą przy pomocy pacy 

stalowej gładkiej. Uzyskanie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego 

poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. 

 

5.7. Tynki z gipsu tynkarskiego 

Do wykonywania tynków gipsowych stosować jedynie gotowe zestawy tynkarskie. 
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Tynki  z gipsu tynkarskiego  mogą być stosowane w pomieszczeniach w których wilgotność względna powietrza nie 

przekracza 60%. 

W pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza jest okresowo większa  niż 60% (łazienki), 

warunkiem stosowania tynków gipsowych jest zapewnienie prawidłowej wentylacji oraz zabezpieczenie tynków  

narażonych na bezpośrednie  działanie wody przed wsiąkaniem jej w tynk, np. powłokami z tworzyw sztucznych, 

lamperiami olejnymi i wykładzinami z płytek szkliwionych. 

Wymagania odnośnie podłoża jak dla tynków tradycyjnych.  

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynków należy ściśle przestrzegać rygorów technologicznych 

przedstawionych przez producenta. 

  

5.8. Wyprawy tynkarskie z gotowych zapraw 

Do wykonywania tynków gipsowych stosować jedynie gotowe zestawy tynkarskie 

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynków należy ściśle przestrzegać rygorów technologicznych 

przedstawionych przez producenta. 

 

 

5.9. Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich 

Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące  robót tynkarskich i niżej podanych robót 

malarskich. 

Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin. 

Przy robotach przygotowawczych  wymagających użycia materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasta do 

ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej: 

a/   zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem 

b/   zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie  ich tłustym kremem ochronnym oraz wykonywać prace w 

rękawicach 

c/   używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy) 

 

5.10. Warunki ogólne przystąpienia do robót  malarskich 

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, 

naprawić  uszkodzenia,  wykonać szpachlowanie i szlifowanie jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. 

Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc  

naprawianych.  

Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna być uzależniona od zastosowanych  

materiałów malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednocześnie powinna być nie większa niż to podano w  

tablicy 1. 

 

Tablica 1.  Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania 

 

Rodzaj powłoki z farby 
Największa wilgotność 

podłoża, % masy 

Farba wapienna 6 

Farba klejowa lub kazeinowa 4 

Farba olejna, olejno-żywiczna i 

syntetyczna (np. ftalowa) 
3 

Farba emulsyjna 4 

 

1/   Roboty malarskie na zewnątrz budynków  nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim 

podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej 

pogody. Nie dopuszcza się malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach deszczowych. 

2/   Przy wykonywaniu robót malarskich materiałami malarskimi lub metodami pracy powodujących zagrożenie 

zdrowia dla wykonawców robót lub bezpieczeństwa pożarowego należy ściśle przestrzegać przepisów dotyczących 

zdrowia ludzi i mienia. 

3/   Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w 

zależności od rodzaju stosowanej farby i żądanej jakości robót. 
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4/   Elementy które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , należy zabezpieczyć i 

osłonić przed zabrudzeniem farbami (np. folią z tworzywa sztucznego lub płytą pilśniową miękką). 

 

5.2.2 Przygotowanie powierzchni do malowania 

5.2.2.1. Wyrównanie powierzchni  

1/   Podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadające drobne uszkodzenia powierzchni 

powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementową 1:3 . 

2/   Dopuszcza się naprawę małych uszkodzeń powierzchni betonowych masą szpachlową przewidzianą do 

wykonania tynków pocienionych. 

3/   Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice oraz inne elementy drewniane powinny mieć usunięte wszelkie drobne 

wady  powierzchniowe np. wgniecenia pęknięcia wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić  szpachlami 

zalecanymi przez producenta wyrobów. 

4/   Ślusarka   starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów  (do czystej lśniącej 

powierzchni)   stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte. 

 

5.2.2.2. Gruntowanie 

W zależności od zastosowanych materiałów malarskich – zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

5.2.3. Wykonywanie robót malarskich zewnętrznych 

1/   Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. Nie 

powinny ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą lub wełnianą. Przy malowaniu 

uproszczonym dopuszcza się ślady pędzla. 

2/   Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podłoża, ślady pędzla i odprysków. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki  odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywającego podłoża. Powłoki nie 

powinny się ścierać przy potarciu tkaniną. Barwa powłoki powinna być jednolita bez widocznych poprawek lub 

połączeń o innym odcieniu i natężeniu. Nie dopuszcza się widocznych plam lub zagłębień w miejscach wbicia 

gwoździ, natomiast dopuszcza się niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach  naprawy tynku po hakach 

rusztowań, z tym, że największy ich wymiar nie powinien przekraczać 20 cm
2
. 

3/   Przy zastosowanej powłoce malarskiej w zależności od producenta należy ściśle przestrzegać wytycznych 

technologii wykonywania robót malarskich, opracowanych przez producenta. 

4/   Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolita zgodną ze wzorcem, 

bez śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się 

chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka powinna bez 

prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza 

się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. Powłoki powinny mieć jednolity 

połysk a powłoki matowe  powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych 

dopuszcza się miejscowe zmatowienie oraz różnice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym 

farbą rdzoochronną należy stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie 

powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymać próbę na : wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z 

mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim 

wymaganiom podanym dla powłok z farb olejowych, z tym , że powinny one mieć połysk lakierniczy. I wytrzymywać 

dodatkowo próbę badania twardości  powłoki. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych tynków z 

dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów 

odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 

zewnętrznych i pomiarów.  

Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 

Badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoże było 

odsłonięte lecz nie naruszone.   

Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki. 

Sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnętrznego. 

Sprawdzenie wykonania gładzi. 

Sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich. 
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7. JEDNOSTKA OBMIARU 

(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni , oraz powierzchni wykończonych glazurą scienną, (m) 

cokolików z płytek, emewntualnie z listew wykończeniowych (według ustaleń Wykonawcy z Inwestorem) 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie, oraz okładzinowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem 

Autorskim. 

 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża  należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się w dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć woda. 

 

8.2. Odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwusieczne powinny  być zgodne  z 

dokumentacja techniczną 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków zwykłych wewnętrznych 

podano w tablicy 1. 

 

 

Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki  dla tynków zwykłych wewnętrznych 

 

Kategoria 

tynku  

Odchylenie 

powierzchni tynku od 

płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi 

do linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenia 

przecinających się 

płaszczyzn od 

kata 

przewidzianego w 

dokumentacji 

Pionowego Poziomego 

0 

I 

Ia 

Nie podlegają sprawdzeniu 

II 

Nie większe niż 4 mm 

na długości łaty 

kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 3 mm na 

1 m 

Nie większe niż 4 mm 

na 1m i ogółem nie 

więcej niż 10 mm na 

całej powierzchni 

między przegrodami 

pionowymi (ściany, 

belki itp.) 

Nie większe niż 4 

mm na 1 m 

III 

Nie większe ni z 3 mm 

i w liczbie nie 

większej niż 3 na całej 

długości  łaty 

kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 2 mm na 

1 m i ogółem nie więcej 

niż 4 m w 

pomieszczeniach do 3,5 

wysokości oraz nie 

więcej niż 6 mm w 

pomieszczeniach 3,5 m 

wysokości 

Nie większe niż 3 mm 

na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 6 mm na 

całej powierzchni 

między przegrodami 

pionowymi (ściany, 

belki itp.) 

Nie większe niż 3 

mm na 1 m 

IV 

IVf 

IVw 

Nie większe niż 2 mm 

i w liczbie nie 

większej niż 2m na 

całej długości łaty 

kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 mm 

na 1m i ogółem nie 

więcej niż 3mm w 

pomieszczeniach do 

3,5m, wysokości  oraz 

nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5m wysokości 

Nie większe niż 2 mm 

na 1m i ogółem nie 

więcej niż 3mm na 

całej powierzchni 

między przegrodami 

pionowymi (ściany, 

belki itp.) 

Nie większe niż 2 

mm na 1m 
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Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii  II-IV nie powinny być 

większe niż: 

a/   na całej wysokości kondygnacji    - 10 mm 

b/ na całej  wysokości budynku   - 30 mm 

 

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mieć na całej powierzchni barwie o jednakowym 

natężeniu, bez smug i plam. 

 

Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku w skutek obecności w zaprawie nie zgaszonych cząstek wapna (często 

gliny) są: 

 

a/   dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne 

b/   dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na 10 m
2
 tynku. 

Pęknięcia na powierzchni tynków: 

a/    dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne 

b/   dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne włoskowate  rysy skurczowe 

 

Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 

 

a/   wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych  powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, 

pleśni itp. 

b/   trwałe ślady zacieków na powierzchni, 

c/   odstawanie, odparzenia i pęcznienia wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża 

 

Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych powinna wynosić: 

 

a/   dla tynków wapiennych    - 0,01 Mpa 

b/   dla tynków cementowo-wapiennych,  

 gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych  - 0,025 Mpa 

c/   dla tynków gipsowych    - 0,04  Mpa 

d/   dla tynków cementowych    - 0,05  Mpa 

 

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

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

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

 

10.  Przepisy związane 

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 

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

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

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

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcięczalnymi farbami   

                                                         emulsyjnymi 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami,  lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań. 

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badań. 

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwałości na światło. 

 

Instrukcje i certyfikaty producenta 
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