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1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami tynkarskimi  i malarskimi 
w ramach prac remontowych w budynku nr 6  na terenie Cytadeli Warszawskiej przy 
ul. Dymińskiej 13. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem następujących prac:              

- uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat III z zaprawy 
cementowo-wapiennej na podłożu z cegły na ścianach 

- przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z naprawą 
drobnych uszkodzeń na ścianach, stropach, biegach i 
spocznikach.  

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów i ścian 
 

 
         CPV 45410000-4       TYNKOWANIE 
 

1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych. 
 
1.1 Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy tynków wykonywanych na ścianach  murowanych z 
cegły budowlanej pełnej . Są to ściany wewnętrzne. Należy wykonać tynki 
cementowo-wapienne gr. 1,5 cm, kategorii III. 

         W ramach robót tynkarskich przewiduje się naprawy tynków istniejących, 
w miejscach  rozkuć, przebić i wyburzeń. 

          W pomieszczeniach narażonych na występowanie wilgoci tynki dodatkowo 
zabezpieczane będą izolacjami powłokowymi. 

 
2. Materiały. 
Do tynkowania używać suche, gotowe zaprawy tynkarskie firmy Atlas lub 
równorzędne. 
Woda – każda zdatna do picia, wodociągowa.  Znaczne ubytki w ścianach 
wyrównać zaprawą cementowo- wapienną M5. Przygotowanie zaprawy 
tynkarskiej powinno być wykonane przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego. 
Dla uzyskania odpowiednich płaszczyzn i pionowości zaleca się stosować 
podtynkowe listwy prowadzące. 
 
3. Sprzęt 



Do wykonania prac używać: 
               -mieszadło wolnoobrotowe 
               - kielnie, pace i packi 

    - łaty do ściągania tynku 
 

4. Transport 
  Materiały mogą być transportowane dowolnymi środkami. 
 

5. Wykonanie robót 
 Tynki wykonywać w temperaturach dodatnich. Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalanie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię zwilżyć wodą. 
Tynki wykonywać jako trójwarstwowe, składające się z obrzutki, narzutu i 

gładzi. 
 

  6. Odbiór robót 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.III od płaszczyzny o 

odchylenia krawędzi od  linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej 
niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niż 
2mm na 1m 
i ogółem nie więcej niż 4 mm na wysokości pomieszczenia. 
          Niedopuszczalne są trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, 
odparzenia i pęcherze powstałe wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 
podłoża.  
  
     CPV 45442100-8        ROBOTY MALARSKIE 
 
           1. Przedmiot SST 
    Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 
    Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające 
wykonanie robót malarskich w obiektach. W skład tych robót wchodzą: 

- przygotowanie podłoża /drobne naprawy, odtłuszczanie, odkurzanie, przetarcie 
z zeskrobaniem farb /, 

       - gruntowanie ścian  środkami zalecanymi przez producenta stosowanych farb, 
       - wykonanie gładzi gipsowych na istniejących tynkach, 
       - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych  sufitów 
i ścian z gruntowaniem 
       - malowanie rur o średnicy do 50 mm farbą olejną 
 

2. Materiały 
     Do drobnych napraw powierzchni pod malowanie używać gotowych mas 
szpachlowych, 
     mas gipsowych, ewentualnie zapraw tynkarskich. 
    Do malowania stosować :farby gruntujące – np. Śnieżka grunt lub równoważne, 
farby  
     nawierzchniowe emulsyjne- np. Dekoral. 
 



3. Sprzęt 
      Roboty wykonywać można przy użyciu wałków lub metodą natryskową. 
 

4. Transport 
      Do przewozu farb można stosować każdy rodzaj transportu. 
 

5. Wykonanie robót 
   Podłoża posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione 
poprzez wypełnienie ubytków takim materiałem jak pozostała część przeznaczona do 
malowania. Powierzchnie powinny być oczyszczone z brudu i kurzu. 
 Gruntowanie i malowanie można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót 
instalacyjnych /z wyjątkiem montażu urządzeń i osprzętu/, ułożeniu posadzek, 
obrobieniu przejść przebić itp. 
 W czasie malowania należy utrzymywać pokojową temperaturę. Niedopuszczalne 
jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń 
grzewczych i wentylacyjnych. 
  Kolejne warstwy farby nakładać po wyschnięciu warstwy poprzedniej. 
 

 6. Odbiór robót 
  Odbiór powłok malarskich polega na sprawdzeniu przygotowania podłoża/likwidacja 
ubytków/oraz na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitości natężenia 
barwy, braku plam, smug, zacieków, widocznych gołym okiem śladów wałka, pędzla 
itp., 
 Sprawdzenie powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
   Sprawdzanie na zmywalność polega na zwilżeniu badanego miejsca wodą i 
kilkakrotne potarcie miękką szczotką lub szmatką. 
 

 7.Obmiar robót 
 Obmiarem są m2 pomalowanych powierzchni. 


