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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot  SST. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót budowlanych przy okładzinach ściennych i 
podłogowych,  prowadzonych w ramach projektu pn.: „Remont i przebudowa budynku dydaktycznego, 
nasieniarni i szklarni doświadczalnych na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. 
Sienkiewicza 23 we Wrocławiu”. 
Realizacja robót odbywać się będzie z podziałem na 2 etapy: 
Etap1- roboty budowlano-instalacyjne – szklarnie 1-3, 
Etap 2- roboty budowlano-instalacyjne – budynek nasieniarni, dydaktyczny, szklarnie 4-12,  

hale wegetacyjne 1 i 2, zagospodarowanie terenu. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu:  
 wykonanie nowych posadzek pokrytych farbą epoksydową, 
 wykonanie nowych posadzek z płyt granitowych, 
 wykonanie nowych posadzek z płyt lastryko, 
 wykonanie nowych posadzek z  betonu posadzkowego architektonicznego, 
 wykonanie nowych posadzek z wykładziny winylowej homogenicznej, 
 wykonanie nowych posadzek z parkietu, 
 wykonanie nowych posadzek epoksydowych chemoodpornych, 
 wykonanie nowych posadzek z płytek gresowych, 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi przepisami i normami oraz 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁ. 
Uwaga: ostateczną kolorystykę, rozmiar i kształt poniższych materiałów wykończeniowych posadzek należy ustalić 
z inwestorem na etapie wykonawstwa. 
2.1 Posadzka. 
Wykładzina homogeniczna - wykładzina homogeniczna winylowa z dodatkową warstwą zabezpieczającą przed 
zabrudzeniem i zarysowaniem, gr. 2mm, wywinięcie na ścianę h= 10cm; pod warstwę wykończeniową na kleju, 
gruncie na wylewce samopoziomującej. 
Charakterystyka techniczna: 
Grubość warstwy użytkowej 2,0 mm 
Grubość całkowita 2,5 mm 
Ciężar całkowity 3010 g/ m2 
Forma dostawy rolki ok. 32 mb x 200 
Właściwości techniczne: 
Stabilność wymiarów ≤ 0,40 % 
Ognioodporność Pass, ≥ 8 kW/m, Bfl s1 
Grupa ścieralności Grupa T: ≤ 2,00 mm 
Wgniecenie resztkowe ok. 0,02 mm 
Emisja VOC ≤ 10 Eg/m3 
Odporność na grzyby 
I pleśnie nie powoduje wzrostu 
Przewodzenie cieplne ok. 0,01 m2 K/W 
Antypoślizgowość R10 
Test bosej stopy Klasa C (27°) 
Klej - należy stosować tylko kleje przeznaczone do wykładzin winylowych z stosowaniem się do wskazań 
producenta. 
Sznur spawalniczy - należy stosować sznur producenta wykładziny, wskazany dla danego produktu. 
Klej - należy stosować tylko kleje przeznaczone do wykładzin winylowych z stosowaniem się do wskazań 
producenta. 
Sznur spawalniczy - należy stosować sznur producenta wykładziny, wskazany dla danego produktu. 
Parkiet drewniany - parkiet z drewna dębowego gr. 22mm, z warstwą użytkową gr. 10,8mm, klepki z własnym 
piórem, polakierowany,  o dużej odporności na ścieranie. 
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Posadzka epoksydowa chemoodporna – samopoziomująca posadzka żywiczna: grubo-powłokowa, 
bezrozpuszczalnikowa emalia, tworząca bardzo trwałe zabezpieczenie posadzki (bardzo wysoka szczelność, 
odporność mechaniczna, chemiczna, brak pylenia), matowa, gr. 0,2cm. Cokoliki przyścienne należy wykonać z w/w 
posadzki żywicznej na wys. 15cm. Podkład betonowy pod w/w posadzkę musi być idealnie gładki. Grubość 
posadzki żywicznej wraz z wylewką samopoziomującą – min. 1cm. 
Płyty granitowe  
Płyty granitowe wielkoformatowe, gr. 2cm (wysoka odporność mechaniczna), antypoślizgowość - min. R10, 
układane w tzw. systemie bezfugowym. Cokolik ścienny z płytek wys. 10cm. 
Fugi epoksydowe, gr. max.2mm, kolor - należy dobrać jak najbardziej zbliżony do koloru płytek. 
Płyty lastryko 
Wielkoformatowe płyty lastryko gr. 1-2cm, matowe, o powierzchni gładkiej, antypoślizgowość - min. R10, układane 
w tzw. systemie bezfugowym. Cokolik ścienny z płytek wys. 10cm. 
Fugi epoksydowe, gr. max.2mm, kolor - należy dobrać jak najbardziej zbliżony do koloru płytek. 
 
Posadzka z betonu architektonicznego  
Posadzka  z betonu  posadzkowego architektonicznego gr. 12cm, zbrojona siatką dołem i górą, wykończenie 
powierzchni: gładkie, matowe, odporne na korozję, równe, brak pylenia, odporne na kwasy, oleje, smary, 
łatwość utrzymania posadzki w czystości, odporność na oddziaływanie mechaniczne i chemiczne, klasa 
antypoślizgowości R10  
Projektowane warstwy: 
Płyta nośna -  12 cm -posadzka z betonu posadzkowego, architektonicznego, zbrojona siatka o oczkach 10x10 cm, 
dołem i górą, pokryta powłoką hydrofobową, a następnie bezbarwnym lakierem poliuretanowym, antypoślizgowym, 
który posiada wysoką odporność na warunki atmosferyczne, korozję, ma wysoką odporność chemiczną, 
mechaniczną. 

Charakterystyczne cechy betonu płyty nośnej to: 
 klasa min.C30/37, 
 wskaźnik wody do cementu  ≤ 0,5, 
 ilość cementu ≤ 350 kg/m3 (z uwagi na skurcz), zawartość alkaliów < 0,5 % (celem uniknięcia   niebezpiecznej 

dla posadzki reakcji reaktywnych kruszyw bogatych w krzemionkę lub  węglanowych, z alkaliami zawartymi 
w cemencie). Zalecany rodzaj cementu-  CEM III.., 

 kruszywo o uziarnieniu  ≤ 8 mm dla nawierzchni o grubości < 12 cm. 
 punkt piaskowy w granicach 35-40%, a zawartość frakcji drobnych (≤ 0,125 mm) do 5%. 

Impregnat, przeznaczony do impregnowania powierzchni z betonu oraz prefabrykatów betonowych- ograniczający 
nasiąkliwość, chroniący przed działaniem warunków atmosferycznych i korozją oraz rozwojem mikroorganizmów, 
ograniczający powstawanie wykwitów, nie tworzący  powłoki i nie zmieniający wyglądu powierzchni posadzki.  
Warstwa poślizgowa -  2 warstwy folii polietylenowej o grubości ≥ 0,2 mm.,  
Warstwa ociepleniowa -  12 cm – styrodur,  λ=0.036W/mK,  
 Izolacja przeciwwodna 
Oddziela ona podbudowę górną od płyty styropianowej posadzki, a jej zadaniem jest: 

 wyeliminowanie przenikania wilgoci z podłoża do płyty styropianowej i betonowej, 
 zapobieganie przenikaniu wody z betonu do podłoża. 

Zadania te spełniają 2 warstwy papy termozgrzewalnej.  
  Podbudowa górna -o gr. min. 10 cm z chudego betonu , klasy C8/10 lub C 12/15,  
 która winna spełniać wymóg równości ± 10 mm mierzony łatą 3 m, a także być sprawdzona metodą płytową (VSS). 
Podłoże i podbudowę charakteryzują: 
 wskaźnik zagęszczenia IS, 
 moduły odkształcenia E1 i E2 oraz wskaźnik odkształcenia I0 = E2/ E1, który nie powinien być większy niż 2,5, 
 współczynnik pionowej podatności (sumaryczny moduł reakcji) „k” wyrażony w N/mm3 lub zbiorczy moduł  

odkształcenia „E” wyrażony w N/mm2. 
   Podbudowa dolna - 20 cm  podsypka z piasku ubitego,  
   Podłoże gruntowe  -  istniejący grunt rodzimy. 
Podłoże gruntowe musi być odpowiednie do obciążeń przewidywanych na powierzchni posadzki. Winno ono 
charakteryzować się odpowiednią nośnością i zapewniać odwodnienie.  
 
Płytki gresowe (toalety i pom. gospodarcze) 
Płytki gresowe barwione w masie (wysoka odporność na ścieranie), matowe (nieszkliwione) wym. 60x60cm, 
antypoślizgowość - min. R10, układane w tzw. systemie bezfugowym. Cokolik ścienny z płytek posadzkowych wys. 
10cm. Fugi epoksydowe, gr. max.2mm, kolor - należy dobrać jak najbardziej zbliżony do koloru płytek. 
Uwaga: na projektowanych posadzkach biegów schodów, na krawędziach zastosować płyty posadzkowe ryflowane 
(antypoślizgowe). 
Listwy podłogowe - listwy maskujące przejścia między różnymi warstwami wykończeniowymi posadzek.  
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Zastosować listwy podłogowe ze stali nierdzewnej satynowej, szer. 14mm. 
 

                                  
 
Fuga - epoksydowa 
Zaprawa klejowa 
Zaprawa o zwiększonej przyczepności , odporna na temperaturę od -20 stopni C do 60 stopni C 
Zaprawa do fugowania 
Krzyżyki dystansowe szerokości 2 mm,  listwy wykończeniowe do glazury 
Płynna folia uszczelniająca: 
Masa uszczelniająca, która wiążąc wytwarza elastyczną, nieprzepuszczalną dla wody folię; gęstość folii wynosi ok. 
1,5 kg/dm3 
Woda 
Do zapraw i klejów można stosować tylko wodę odpowiadająca wymaganiom normy “Woda do betonów i zapraw “, 
bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową pitną 
Wylewka samopoziomująca 
Gotowa mieszanka mineralna w postaci suchego proszku, produkowaną na bazie mączki anhydrytowej z dodatkiem 
wypełniaczy oraz dodatków modyfikujących. Po dodaniu wody zaprawę  
charakteryzuje doskonała płynność i własność samopoziomowania się. Wyrób niepalny o dobrych parametrach 
wytrzymałościowych, a wchodzące w skład mieszanki składniki są nieszkodliwe dla zdrowia. 

 
 

2.2 Ściana 
Płytki ceramiczne - Ogólnie  
Płytki glazurowane jako materiał podstawowy i wszystkie materiały pomocnicze ( kleje, zaprawy, spoiny,  listwy 
dylatacyjne, krzyżyki dystansowe, środki ochrony płytek , itp ) winny być o dobrej jakości, jednorodne, 
odpowiednio wytrzymałe i o właściwościach określonych przez producenta w aprobatach technicznych lub 
deklaracjach zgodności wyrobu. Stosować wyroby klasy I. Płytki stosowane na zewnątrz  budynku: mrozoodporne. 
Odpowiednio do rozmiaru i rodzaju płytek powinna być dobrana zaprawa klejąca oraz spoina. Dla płytek o 
większych rozmiarach (np. 30 x 30 i większe) stosujemy zaprawę do spoin szerokich. Na schodach zastosować 
antypoślizgowe stopnice z tej samej kolekcji co reszta płytek. 
Szklane panele ścienne  
W umywalniach wszystkich toalet na jednej ze ścian (ściana pomieszczenia w której nie ma zlokalizowanych 
drzwi i urządzeń sanitarnych, blatów) projektuje się wielkoformatowy panel szklany dekoracyjny ze zdjęciem o 
tematyce Ogrodu Botanicznego. 
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3. SPRZĘT. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być 
dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót.  
 
4. TRANSPORT. 
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, 
które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. Materiały 
powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
5. TECHNOLOGIA WYKONANIA. 
Wykonanie wylewki samopoziomującej. 
Czynności przygotowawcze polegają na oczyszczeniu powierzchni z gruzu, śmieci, olejów, tłuszczów, itp., oraz 
uszczelnienia wszelkich otworów celem uniknięcia przecieków zaprawy. N natęży zniwelować pomieszczenie z 
zaznaczeniem górnych punktów na ścianach i ościeżnicach drzwiowych. Elementy stalowe powinny zostać 
antykorozyjnie zabezpieczone. Konieczne jest również oddzielenie wylewki od ścian taśma izolacyjna lub paskiem 
styropianu (tzw. izolacja pionowa) Dylatacje nie są konieczne przy powierzchniach do 50 m2. Suchą mieszankę 
rozmieszać z wodą w określonym stosunku w ilości, która będzie mogła być zużyta w ciągu około pół godziny. 
Rozlewać w sposób ciągły, ręcznie lub mechanicznie przy użyciu agregatu do ustalonej wysokości. W czasie 
wylewania odpowietrzać zaprawę przy użyciu specjalnego wałka lub szczotki z długim, sztywnym włosiem. 
Prawidłowo wykonana wylewka powinna charakteryzować się gładką, optycznie jednorodną powierzchnią. Po 
przecięciu rylcem na grubości 2 mm brzegi zaprawy powinny zlać się ponownie bez widocznego śladu połączenia. 
Świeżą powierzchnię chronić przed przeciągami i bezpośrednim nasłonecznieniem. Wylewkę cechuje duża 
uniwersalność w zastosowaniu.  
Montaż  wykładzin elastycznych podłogowych:  
Przechowywanie materiału 
Rolki wykładziny przechowuje się w położeniu pionowym, w suchym pomieszczeniu w standardowej temperaturze. 
Po przycięciu na wymiar, luźno zwinięte arkusze z górną powierzchnią zwróconą na zewnątrz należy ustawić 
pionowo i przesezonować przez co najmniej 24 godziny w temperaturze nie niższej, niż + 18 °C, w pomieszczeniu, 
w którym pokrycie to ma być układane.  
Należy dopilnować, aby w każdym pomieszczeniu układać materiał z partii o tym samym numerze oraz zgodnie z 
kolejnością numerów partii. 
Przygotowanie podłoża 
Wykładzina musi być układana na podłożach, które są trwale gładkie, zwięzłe, niespękane i suche. Podłoża gęste, 
nieporowate, asfaltowe, na przykład, wylewki piaskowo-cementowe i drewniane należy wyrównać za pomocą 
środka samopoziomującego o odpowiedniej grubości (minimum 3 mm). Do tego celu nadają się środki wiążące z 
cementem, o niskim napięciu powierzchniowym.  
Powierzchnię ułożonej zaprawy samopoziomującej należy po wyschnięciu dokładnie oczyścić przed położeniem 
wykładzin, tak aby podłoże było stabilne i odpowiednio mocne. 
Instalacja wykładzin elastycznych 
Używać specjalnego kleju zalecanego przez producenta. Przed nałożeniem kleju należy dokładnie oczyścić podłogę. 
Nakładać klej za pomocą szpachelki zębatej. Nałożyć klej na podłogę w ilości zalecanej przez producenta kleju. 
Przyklejać arkusze docięte i rozwinięte 24 godziny wcześniej. Należy przy tym zwracać uwagę na numery serii i 
numery rolek. 
Arkusze powinny być układane w tym samym kierunku, a krawędzie przycięte na zakładkę.  
Gdy arkusze pasują do siebie, mogą być układane krawędziami do siebie. Po przyklejeniu wykładziny należy 
dociskać ją wałkiem dociskowym. Wycisnąć ewentualne pęcherzyki powietrzne, zaczynając czynność od środka do 
wewnątrz. Obciążyć te powierzchnie, gdzie wykładzina nie przylega do podłogi całkowicie. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na złącza. Rozlanie się kleju na powierzchni powinno być natychmiast usuwane 
w sposób zalecany przez producenta kleju. 
Zaleca się spawanie na gorąco wykładziny, aby uzyskać wodoszczelność. W każdym przypadku powinny być 
stosowane sznury spawalnicze odpowiednie dla danego rodzaju wykładziny. Podczas układana należy przestrzegać 
kolejności wykonywania warstw: frezowania, spawania na gorąco i wyrównywania spawu. 
Frezowanie 
Klej powinien całkowicie wyschnąć przed rozpoczęciem tej operacji. Używać elektrycznej frezarki dla typowych 
złączy i narzędzi ręcznych dla miejsc o trudnym dostępie. 
Spawanie na gorąco 
Zgrzewać złącza na gorąco w temperaturze ok. 350°C z prędkością zależną od używanego narzędzia. 
Wyrównywanie 
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Ściąć nadmiar sznurka w dwóch etapach, pierwszym – zgrubnym i drugim – dokładnym po ostygnięciu sznura. 
Nie używać pomieszczenia przez co najmniej 24 godziny po zakończeniu montażu. Frezować krawędzie złączy 
maksymalnie do 2/3 grubości wykładziny podłogowej Linoleum. 
Uwagi ogólne dotyczące montażu: 
Zaleca się zachować etykiety z opakowań do czasu zakończenia montażu wykładziny. 
Bardzo ważne jest, aby wykładzina pozbyła się naprężeń i przyjęła temperaturę pomieszczenia, nie niższą niż 18OC. 
W tym celu docięte z naddatkiem arkusze należy rozłożyć na płaskim podłożu na co najmniej 24 godziny w 
pomieszczeniu, w którym wykładzina będzie montowana. 
Dopasowanie wykładziny wokół rur i podłogowych otworów ściekowych 
W przypadku rur usytuowanych w pobliżu ścian wykonać nacięcie w arkuszu i docinać wokół rury tak, by powstał 
kołnierz. Jeśli osłona rury wykonywana jest: 
A) z wykładziny podłogowej: przygotowaną osłonę należy dopasować do rury, następnie używając kleju 
kontaktowego przykleić i ostatecznie zespawać brzegi wykładziny,  
B) osłony prefabrykowanej - montować wg wskazań producenta.  
Dla dodatkowego uszczelnienia wokół rur można użyć odpowiedniego uszczelniacza do zgrzewów, bądź masy 
uszczelniającej (np. silikon lub podobne). Uszczelniacz należy stosować pomiędzy podłożem, a arkuszem 
winylowym. Wyciąć w wykładzinie otwór o średnicy ok. 25 mm mniejszej niż średnica rury. Ogrzać arkusz 
winylowy i wcisnąć go w rurę. Odciąć nadmiar materiału. 
Wyciąć otwór wykonując dokładny okrąg o średnicy około 25 mm mniejszej niż średnica rury. Po wykonaniu 
otworu arkusz winylu nagrzać i docisnąć wokół rury. Założyć pierścień zaciskowy na dolny brzeg odpływu. Gdy 
jest używany pierścień regulowany należy upewnić się, że pasuje ściśle. Nadmiar materiału odciąć za pomocą noża 
z zagiętym ostrzem, aby uniknąć przecięcia ściany plastikowej rury. Dla dodatkowego uszczelnienia, pomiędzy 
arkusz na brzegu pierścienia nałożyć warstwę silikonu. Następnie instalowanie wokół odpływu dokończyć zgodnie z 
instrukcjami producenta odpływu podłogowego.  
Zgrzewanie wokół otworów ściekowych 
Ogrzać arkusz i zaznaczyć usytuowanie otworu przy pomocy pierścienia zaciskowego. Następnie wyciąć niewielki 
otwór pośrodku oznaczonego otworu ściekowego. Ogrzać wykładzinę i wcisnąć pierścień w otwór. Jeśli posłużono 
się pierścieniem nastawnym, upewnić się, czy przylega on ściśle do krawędzi otworu. W celu dodatkowego 
uszczelnienia rozprowadza się warstwę silikonu pomiędzy arkuszem, a krawędzią pierścienia. Zgrzewać gorącym 
powietrzem przy użyciu końcówki do zgrzewania sznurowego. Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem 
nadmiaru zgrzewu. Zaleca się dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną i wygładzającą.  
Izolacja przeciwwilgociowa pod płytki ceramiczne 
Przed przystąpieniem do układania glazury na ścianach i posadzkach w miejscach zagrożonych wilgocią, na których 
zostanie ułożony materiał, zastosować system izolacji podpłytkowej z folii izolacyjnej w płynie, po uprzednim 
zagruntowaniu podłoża preparatem gruntującym. Aby otrzymać wodoszczelne zabezpieczenie, konieczne jest 
nałożenie przynajmniej dwóch warstw powłoki uszczelniającej o łącznej grubości około 1 mm. Warstwy należy 
nanosić krzyżowo. Każdą kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej warstwy. Celem zabezpieczenia 
miejsc krytycznych (takich jak np. fugi dylatacyjne, połączenia ścian, ścian i podłóg, przejścia instalacji) w świeżo 
nałożoną masę uszczelniającą należy wkleić taśmy uszczelniające, narożniki uszczelniające zewnętrzne, narożniki 
uszczelniające wewnętrzne oraz kołnierze uszczelniające. Taśmy wklejać w świeżą, pierwszą warstwę izolacji, a 
następnie przykryć drugą warstwą. Po ok. 12 godzinach od naniesienia drugiej warstwy izolacji, można przystąpić 
do mocowania płytek ceramicznych.  
Układanie glazury  
Używać kleju o małej zawartości wody np. klejów na bazie cementu z dodatkami uszlachetniającymi. Nie moczyć 
płytek przed układaniem. Płytki układać na cienkiej warstwie kleju. Warstwa kleju musi być sucha przed 
rozpoczęciem spoinowania (czas schnięcia z reguły 48 godz.). Spoinować masą przeznaczoną do spoin, 
uszlachetnioną tworzywem sztucznym. Należy wykonać cokolik o wysokości 10 cm. 
Do wypełnienia szczelin przy urządzeniach sanitarnych zastosować silikon sanitarny zawierającego środek 
grzybobójczy. Do fugowania zastosować elastyczną spoinę w kolorze jasno szarym (na ścianach) i ciemno szarym 
(na posadzkach). W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania szerokości spoiny należy stosować wkładki 
dystansowe. Zaleca się aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 
a) do 100mm  około 2mm 
b) od 100-200mm około 3mm 
c) od 200-600mm około 4mm. 
 
Wykonanie posadzki betonowej   
Wykonanie podsypki  
Zagęszczoną podsypkę układa się na wyrównanym i oczyszczonym z humusu gruncie rodzimym. Poszczególne 
warstwy powinny mieć grubość 10-15 cm, finalnie osiągając ok. 20 cm. Podczas wykonywania podsypki nie można 
zapominać o każdorazowym ubijaniu kruszywa. Najefektywniejsze będzie użycie w tym celu specjalnych 
zagęszczarek mechanicznych, lub ręcznych. 
Podbudowa  z chudego betonu, beton klasy C8/10 lub C 12/15, który w porównaniu do tradycyjnego zawiera 
mniejszą ilość wody. 
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Wykonanie 
Warstwę  z chudego  betonu gr 10 cm -  zamówić gotowy materiału z wytwórni. 
 
Izolacja przeciwwodna i termiczna 
Materiał 
Izolację przeciwwilgociową podłogi na gruncie należy wykonać z papy. Ocieplenie podłogi na gruncie –styrodur gr. 
12 cm. Na styrodurze ułożyć warstwę poślizgową (2x folia polietylenowa).  
Wykonanie 
W pierwszej kolejności układa się warstwę izolacji przeciwwodnej, którą należy połączyć z izolacją poziomą ścian 
fundamentowych wywiniętą na zewnętrzną powierzchnię podziemnej części ścian zewnętrznych..  
Płyty styroduru należy układać na tzw. mijankę,  spoiny powinny tworzyć połączenia w kształcie litery „T”. Na 
styrodurze ułożyć warstwę poślizgową (2x folia polietylenowa). 
 
Nawierzchniowa  posadzka  betonowa z betonu barwionego w masie.  
W szklarni nr 1 Afryka beton barwiony w masie w kolorze  szaro-beżowym pow. matowa. 
W szklarni nr 2  - roboczej – beton naturalny - jasno szary, powierzchnia matowa. 
W szklarni nr 3 Meksyk – beton barwiony w masie  w kolorze ceglastym. 
Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy wykonać próbki mieszanek betonowych dla poszczególnych 
szklarni,  które należy poddać badaniom sprawdzającym ich trwałość. Kolor betonu i wykończenie  należy uzgodnić 
z Użytkownikiem i Projektantem. Reżim technologiczny wyklucza możliwość zastosowania nawet najmniejszej 
ilości wody podczas finalnego zacierania, co mogłoby wpłynąć na zmianę kolorystyki i obniżenie parametrów 
trwałościowych wierzchniej warstwy.  
Ułożenie nawierzchni z betonu architektonicznego barwionego w masie.  
Po ułożeniu siatki dołem i górą i wylaniu mieszanki betonowej  na powierzchni  w pierwszej kolejności należy 
przystąpić do wyrównania, tj. ściągnięcia nadmiaru mieszanki łatą aluminiową, a następnie delikatnego 
zawibrowania specjalną listwą wibracyjną. Niedociągnięcia przy krawędziach należy wygładzić  ręcznie przy 
użyciu stalowej pacy. Całość zawibrowanej powierzchni wygładzać pływakiem magnezjowym, aby uniknąć 
powstawania porów. Następnie należy nanieść  na nawierzchnię środek pielęgnujący, który ułatwia ostateczne 
zacieranie pacą magnezjową. Po zakończeniu powierzchnię należy dokładnie oczyścić z naniesionego preparatu na 
bazie parafiny. Na suchą nawierzchnią nanieść środek impregnujący. 
Odpowiednia pielęgnacja 
Dla ostatecznego wyglądu powierzchni betonowej bardzo ważny  jest właściwy dobór sposobu jego pielęgnacji. 
Proponuje się zastosowanie środka na bazie parafiny. Ten typ preparatu pozwala na  powstawanie najmniejszych 
przebarwień i łatwość ostatecznego zacierania powierzchni. Podczas wykańczania parafina nie może być wcierana 
w wierzchnią warstwę betonu, ponieważ  mogłoby to osłabić jego parametry trwałościowe. 
Preparaty zabezpieczające 
Aby uniknąć zabrudzenia wylanych pól,  należy  zaimpregnować powierzchnię  odpowiednim impregnatem. 
Impregnat nie może zmieniać barwy betonu.  Należy zastosować  preparat który wnika w głąb betonu, lekko 
utwardzając powierzchnię i tworzy powłoką ochronną, a jednocześnie nie zmienia barwy betonu. 
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonanej okładziny będzie obejmować sprawdzenie; 
 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując płytki z projektem przez oględziny i 

pomiary  
 stan podłoży 
 jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez 

dostawców, 
 prawidłowość wykonania wykładziny i okładziny przez sprawdzenie, 
 przyczepności płytek, które przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawać głuchego  odgłosu 
 odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m, odchylenie to nie powinno, być większe niż 3mm na 

całej długości łaty 
 prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm 
 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości określonej przez 

producenta. 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki z betonu będzie obejmować: 

 zgodności wykonania  z dokumentacją, 
 zgodności wykonania z wykonanymi próbkami  
 ocena wizualna powierzchni posadzki z odległości – kolor betonu – porównanie z wykonana próbką 

referencyjną,  kolor powinien być jednolity na całej powierzchni – dopuszczane niewielkie zróżnicowanie w 
odcieniu  

 ocena wizualna gładkości – powierzchnia powinna być gładka, matowa, bez porów, uszczerbków 
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 odporność na ścieranie- średnia wytrzymałość na ścieranie- klasa AR3.  
 
7. OBMIAR. 
W kalkulacji należy ująć dostawę materiałów i wykonanie okładzin, posadzek, wraz z pracą ludzi i sprzętu oraz ze 
wszystkimi pracami porządkowymi po zakończonej pracy. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Odbiór materiałów 
 
Odbiór powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór winien obejmować 
sprawdzenie ich właściwości technicznych, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych „aprobat 
technicznych” i innych dokumentów odniesienia. 
Dla posadzek betonowych konieczne jest wykonanie próbek referencyjnych uzgodnionych z Inwestorem i 
projektantem.  
 
8.2. Odbiór robót. 
Odbioru końcowego robót należy dokonać wg zasad: 
- sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową 
- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni powinno być dokonane po uzyskaniu pełnych właściwości 
techniczno-użytkowych i powinno obejmować: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 
b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni 
c) sprawdzenie połączenia z podłożem; badania należy przeprowadzić przez oględziny, naciskania lub opukiwanie 
d) sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów 
e) sprawdzenie wykończenia i prawidłowości wykonania 
f) sprawdzenie  zgodności z próbkami materiałów 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  Specyfikacji Ogólnej  
 
10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Opracowania podane w  Specyfikacji Ogólnej. 
Norma – Klasa ekspozycji betonu na agresję wywołana ścieraniem PN_EN 206-1:2010 
Norma –PN 206-1:2003 Beton cz.1 Wymagania , właściwości, produkcja i zgodność 
Norma – PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 
 
Uwaga: 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę od stosowania jego aktualnej treści. 
 
Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania: 

     - Podstawy wykonania dokumentacji, 
     - Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. 

 
Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać wymagania określone w 
ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę 
Rady 89/106/EWG 
 
Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisanym przy pomocy przywołanych norm, z tym że Wykonawca jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez 
niego roboty budowlane i stosowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego." 


