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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz obiektów budowlanych nie
narażonych na agresje chemiczną .
Roboty będą wykonywane podczas realizacji przedsięwzięcia pn.
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Inwestor : Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Słoneczna 31, 55-050 Sobótka
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mięć miejsce tylko w
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność, ze podstawowe wymagania beda spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie malowania:
– wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń),obiektów budowlanych nie narażonych na agresje
chemiczną.
- zewnętrzne elewacyjne farbami akrylowymi w technologii np. BAUMIT
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań
i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich
wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tych samych kryteriów
technicznych oraz po uzgodnieniu ich z projektantem i Inżynierem budowy.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi
w SST- 00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne.”
Dodatkowo w Specyfikacji mogą byc używane sa następujące terminy:
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powloką
malarska.
Powloką malarska– stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
Farba– płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np.
pigmentu– barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier– niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy
powloke transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
Emalia– lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklista powlokę.
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor
farbom lub emaliom.
Inwestor: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Słoneczna 31, 55-050 Sobótka
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Farba dyspersyjna ( emulsyjna)– zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej
polimeru z dodatkiem środków pomocniczych.- w tym emulsje akrylowe
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników
w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa,
terpentyna itp.).
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne woda.
2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST -00.00
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mięć m.in.:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Materiały do malowania wnętrz obiektu przewidziano farby dyspersyjne lateksowe lub alternatywnie
lateksowo- akrylowe . farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
srodki gruntujace, które powinny odpowiadac wymaganiom aprobat technicznych.
Projekt zaleca zastosowanie :
A Sciany
Nalezy zastosowac wodorozcienczalna, emulsyjną farbe akrylowa.
Nalezy naniesc min. dwie warstwy farby.
Proponowane zastosowanie bazy np.kolor NCS S 0505 – G-90Y
Wydajnosc farby: 7m2/l.
B.Sufity
Nalezy zastosowac farbe emulsyjną lateksową przeznaczona do dlugotrwalego zabezpieczenia
pomieszczen
Powinna sie cechowac: duza sila krycia, odpornoscia na zmywanie, odpornoscia na wilgoc,
zapewniac prawidlowe „oddychanie” powierzchni, np.kolor RAL 9016
. Nalezy nanieść min. dwie warstwy farby.
Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tych samych kryteriów
technicznych oraz po uzgodnieniu ich z projektantem i Inżynierem budowy.
2.2 Materiały pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
– rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
– srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podloza,
– srodki do likwidacji zacieków i wykwitów,
– kity i masy szpachlowe do naprawy podloza.
Wszystkie ww. materialy musza miec wlasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN
2.3 Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda należy stosować wodę odpowiadająca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu”.
Bez badan laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
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.3. SPRZET
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 3.
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– pędzle i walki,
– mieszadła napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
składników farb,
– agregaty malarskie ze sprężarkami,
– drabiny i rusztowania.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
Transport materialów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń
i srodków transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczyc przewozone materialy w sposób wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialów zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zaladunku oraz rozladunku urzadzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materialów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywac samochodów zamknietych.
Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub
zamkniete.
Materialy do robót malarskich nalezy skladowac na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe nalezy pakowac, skladowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy
PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.1 Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich mozna przystapic po calkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podlozy pod malowanie i kontroli materialów.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitów mozna wykonywac po:

 calkowitym

ukonczeniu robót instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych
ceramicznych imetalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej
(gniazdka, wylacznikiitp.),ulozeniu poszdzek i okladzin

 calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,
Drugie malowanie mozna wykonywac po:

 wykonaniu tzw. bialego montazu,
 ułożeniu posadzek z przybiciem listew przyściennych i cokołów,
 oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.
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5.2 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
5.2.1 Powierzchnia powinna być oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych
poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej.
Podloze powinno byc suche tj. wilgotnosc w zaleznosci od rodzaju farby, która wykonywana
będzie powloka malarska, nie moze byc wieksza od podanej w tablicy 1.
Tablica Nr 1

Tynki zwykle
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny byc usuniete przez wypelnienie odpowiednia zaprawa i zatarte
do równejpowierzchni. Powierzchnia tynków powinna byc pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, tluszczu,wykwitów solnych).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny byc oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywac sladów starej
farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynków nalezy naprawic odpowiednia
zaprawa.
3) Wilgotnosc powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczac
wartosci podanych w tablicy 1.
4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc zabezpieczone
antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykle.
Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny byc odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze
starej farby.
Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny byc zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty plyt powinny byc naprawione masa szpachlowa, na która wydana jest
aprobata techniczna.
Podłoża z plyt wlóknisto-mineralnych powinny miec wilgotnosc nie wieksza niz 4% oraz
powierzchnie dokladnie odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico plyty, a ich glówki powinny byc zabezpieczone
antykorozyjnie.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny byc oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostalosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.
5.3 Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót
malarskich zewnętrznych),
– w temperaturze nie niższej niz +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, ze w ciągu doby nie nastąpi
spadek temperatury poniżej 0°C,
– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo
pomalowane (nie wyschnięte) nalezy oslonic.
Inwestor: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Słoneczna 31, 55-050 Sobótka
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Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie
nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.2.1
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzic przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie większej niż 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych nalezy zapewnić
odpowiednią wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzic z
daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być
źródłem pożaru.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.1., a
warunki prowadzenia robót wymagania okreslone w pkt. 5.2.1.
Prace malarskie nalezy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje
wymienione w pkt. 5.3
Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych
Powloki z farb dyspersyjnych lateksowych lub lateksowo - akrylowych , powinny byc:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodków myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i
naszorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny polysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatosc powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podloza.
Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda
Powłoki te powinny byc:
a) odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitów i sladów pedzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i polysku.
Dopuszcza sie chropowatosc powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podloza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity podloza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powlokach:
a) spekan,
b) łuszczenia sie powlok,
c) odstawania powłok od podłoża.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robót malarskich
Przed przystapieniem do robót malarskich nalezy przeprowadzic badanie podlozy oraz
materialów, które beda wykorzystywane do wykonywania robót.
Badania podlozy pod malowanie
Badanie podloza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w
następujących terminach:

 dla podłoża betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
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 dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia.
Badanie podloza powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementów przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinny byc objete w przypadku:

 murów ceglanych i kamiennych – zgodnosc wykonania z projektem budowlanym, dokladnosc
wykonaniazgodnie z norma PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupelnien,
czystoscpowierzchni, wilgotnosc muru,

 podlozy betonowych – zgodnosc wykonania z projektem budowlanym, czystosc powierzchni,
wykonanie napraw i uzupelnien, wilgotnosc podloza, zabezpieczenie elementów metalowych,
tynków zwyklych i pocienionych – zgodnosc z projektem, równosc i wyglad powierzchni
zuwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystosc powierzchni, wykonanie napraw
iuzupelnien, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotnosc tynku,

 podlozy

z drewna – wilgotnosc, stan podloza, wyglad i czystosc powierzchni, wykonane
naprawy i uzupelnienia, plyt gipsowo-kartonowych i wlóknisto-mineralnych – wilgotnosc, wyglad i
czystosc powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, wykonczenie styków oraz zabezpieczenie
wkretów, elementów metalowych – czystosc powierzchni.
Dokladnosc wykonania murów nalezy badac metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Równosc powierzchni tynków nalezy sprawdzac metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podlozy nalezy oceniac wizualnie, z odleglosci okolo 1 m, w rozproszonym
swietledziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez
przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia
nalezy używać czystej szmatki.
Wilgotnosc podlozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku
wątpliwości nalezy pobrac próbke podloza i okreslic wilgotnosc metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny byc porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokolu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania materiałów
Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadac normom wymienionym w
pkt.2.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
– czy dostawca dostarczyl dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobów uzywanych w robotach malarskich,
– terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
– wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie.
Farba powinna stanowić jednorodna w kolorze i konsystencji mieszaninie.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widac: w przypadku farb ciekłych:

 skoagulowane spoiwo,
 nieroztarte pigmenty,
 grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
 kożuch,
 ślady pleśni,
 trwały, nie dający się wymieszać osad,
 nadmierne, utrzymujące się spienienie,
 obce wtrącenia,
 zapach gnilny,
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6.3 Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robót
malarskich z dokumentacja projektowa, SST i instrukcjami producentów farb.
Badania te w szczególnosci powinny dotyczyc sprawdzenia technologii wykonywanych robót w
zakresie gruntowania podlozy i nakładania powlok malarskich.
6.4 Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robót malarskich, w szczególnosci w zakresie:
– zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
– jakosci zastosowanych materialów i wyrobów,
– prawidlowosci przygotowania podlozy,
– jakosci powlok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne moga byc wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

 sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
 sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,
 sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
 sprawdzenie przyczepnosci powloki,
 sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle
rozproszonym z odleglosci okolo 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku – przez porównanie w swietle rozproszonym barwy i
polysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniana lub bawelniana szmatka w kolorze kontrastowym do powloki.
Powloke nalezy uznac za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily slady farby,
d) sprawdzenie przyczepności powloki:

 na podlozach drewnianych i metalowych – metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie – przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokra
namydlona szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne splukanie jej woda za pomoca
miekkiego pedzla; powloke nalezy uznac za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cala badana powloka bedzie miala
jednakowa barwe i nie powstaną prześwity podłoża.
Wyniki badan powinny byc porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.
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7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.1 Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedlug
rzeczywistych wymiarów.
Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni
każdego z nich do 0,5 m2.
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów azurowych,
grzejników i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.
Dla ścian i sufitów z profilami ciagnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2.

W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe
nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do
rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8
8.1 Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.
8.2 Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu
sa podloza. Odbiór podlozy musi byc dokonany przed rozpoczeciem robót malarskich.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzic badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy porównac z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod malowanie, okreslonymi w
pkt. 5.3.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznac podloza za wykonane
prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz SST i zezwolic na przystapienie do
robótmalarskich.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno byc odebrane. W
takim przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materialów koniecznych do usuniecia
nieprawidłowości podloza.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic badanie podlozy.
Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robót ulegajacych zakryciu (podlozy)
oraz materialów nalezy zapisac w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.2 Odbiór częściowy robót
Odbiór częściowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robót.
Odbioru czesciowego robót dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbiór czesciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokól odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robót, jezeli
umowa taka forme przewiduje.
8.2 Odbiór końcowy ( ostateczny) robót
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okreslac umowa.
Wykonawca robót obowiazany jest przedlozyc komisji nastepujace dokumenty:

 dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
 szczególowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
 dziennik budowy i ksiazki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
 dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialów i wyrobów budowlanych,

 protokoly odbioru podlozy,
 protokoly odbiorów czesciowych,
 instrukcje producentów dotyczace zastosowanych materialów,
 wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac sie przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzic badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonac oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny byc odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powloka malarska nie powinna byc
przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujacych, usunac niezgodnosci powloki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3 i przedstawic ja ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci powloki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obniżeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.1. Jednostkę obmiarowa robót ustalono w p-kcie 7.1
Rozliczenie robót malarskich moze byc dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robót i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czesciowych
robót.Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
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Podstawę rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich
stanowi wartosc tych robót obliczona na podstawie:
– okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robót
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty
malarskie uwzgledniaja:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materialów, narzedzi i sprzetu,
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podlogi lub terenu,
- ustawienie, praca i rozebranie rusztowań dla wysokości powyzej 5,0 m nalezy wkalkulowac w
cenę wykonania robót
- zabezpieczenie podlóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,
– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materialów,
– przygotowanie podlozy,
- próby kolorów,
– demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robót elementów, które
wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydel okiennych i drzwiowych,
– wykonanie prac malarskich,
– usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robót,
– oczyszczenie miejsca pracy z materialów zabezpieczajacych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,
– likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczaltowych ujete sa równiez koszty montażu, demontażu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robót malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podlogi lub terenu.
Przy rozliczaniu robót malarskich wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga
być uwzglednione w tych cenach lub stanowic podstawe oddzielnej platnosci. Sposób
rozliczenia kosztów montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robót na
wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustala sie w postanowieniach pkt. 9 SST.
Jednostka rozliczeniowa jest 1 m2 - obliczany w swietle surowych scian, sufitów , podlóg i
innych powierzchni malowanych
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.
PN-EN 13300:2002
Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnętrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998
Emalie
olejno-zywiczne,
ftalowe,
ftalowe
modyfikowane
i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998
Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997
Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002
Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002
Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
PN-C-81914:2002
Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych (tom I, czesc 4)
Arkady,Warszawa 1990 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czesc B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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