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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 

robót tynkarskich na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na 

wstępie do części pt. „Wymagania ogólne”. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem robót tynkarskich na 

ścianach zewnętrznych i wewnętrznych 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe zostały zawarte w części p.t. :Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-88/B-32250 

„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych stosować można wodę pitną. Niedozwolone 

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek musi spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” a w 

szczególności: nie zawierać domieszek organicznych oraz mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 

0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm. 

2.3. Cement – do zaprawy tynkarskiej należy stosować gotowe paczkowane cementy do zapraw tynkarskich. 

2.4. Wapno – do zaprawy tynkarskiej stosować gotowe, paczkowane wapno, rozrobione uprzednio z wodą. Masa wapienna winna 

stanowić jednolitą jednobarwną masę bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  

2.5. Gips budowlany – do gładzi gipsowych i tynków gipsowych należy używać gotowych, paczkowanych mieszanek gipsowych do 

wykonywania tynków i gładzi gipsowych. 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w części „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót tynkarskich zewnętrznych i wewnętrznych winien wykazać się możliwością i 

umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania tych robót a w szczególności wymienionego poniżej. 

Niezbędny sprzęt (należy zapewnić w ilości wystarczającej do wykonania robót): 

� mieszarki do zapraw, agregat tynkarski 

� betoniarka wolnospadowa, pompa do zapraw 

� przenośne zbiorniki na wodę 

� pace i narzędzia do zacierania gładzi gipsowych 

� papier ścierny do gładzi gipsowych lub siatki ścierne 

� deski gr. 19 mm, gwoździe 

� siatka tynkarska 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt. 5 

Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodną Inżyniera kontraktu, w korzystnych warunkach 

atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac 

zasadniczych. 

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad określonych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.3.1. Sposoby wykonania 

tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych winny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4. normy PN-70/B-10100. grubość 

tynków w zależności od ich kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

Na nowych ścianach i murach oraz w miejscach, w których skuto istniejące tynki należy wykonać tynki cementowo – wapienne zgodne 

z powołaną normą. Na tynkach cementowo – wapiennych należy wykonać gładzie gipsowe. Podczas zacierania gładzi powinna być 

ona mocno dociskana do warstwy tynku. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Badaniom należy poddać: 

� zgodność realizacji z przedmiarami i ST 

� częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i Konstancji. Powinny one 

wynikać z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

� badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3 i powinny umożliwić 

ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

o zgodności z przedmiarami i ST 
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o jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

o prawidłowości przygotowania podłoży 

o mrozoodporności tynków zewnętrznych 

o przyczepności tynków do podłoża 

o grubości tynków 

o wygląd powierzchni tynku 

o prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków 

o wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Jednostka obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wykonania ogólne” pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z przedmiarami, ST i wymaganiami Inżyniera kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem zasad wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

Podczas oceny dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów: 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie 

większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi tynku od kierunku: 

� pionowego – nie może być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu 

� poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 

(ścianami, belkami itp.) 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

� wykwity w postaci roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, pilśni itp. 

� trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 

podłoża 

� spękania i zarysowania tynków 

� niedoszlifowane miejsca na tynkach i gładziach gipsowych. 

 

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który będzie zawierać co najmniej: ocenę wyników badań, wykaz usterek i 

możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 

� przygotowanie stanowiska roboczego i dostarczenie materiałów i sprzętu 

� obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 

� ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m 

� wykonanie lub uzupełnieni podsufitki z desek 

� przygotowanie podłoża 

� umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, siatkowanie bruzd 

� obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 

� wykonanie tynków bądź gładzi 

� reperacja tynków po dziurach i hakach 

� oczyszczenie i likwidację stanowiska pracy 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczące systemów zarządzania jakości i zarządzanie systemami 

zapewnienia jakości 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-32205 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-B-30020:1999  Wapno 

PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego użytku 

 

10.2. Inne dokumenty 

� ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych w zakresie „Budownictwo ogólne” – wyd. ITB, 

Warszawa 2004 

� Dokumenty przetargowe 

� Umowa, warunki Kontraktu 


