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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 malarskich ścian i sufitów. 

 

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 malarskich na 

ścianach i sufitach. 

 

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 
� Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych 

� farby olejne do wymalowań wewnętrznych (lamperia) 

� środki gruntujące  

 

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

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót malarskich 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): 

� szczotki i pędzle 

� wałki malarskie 

� wałki malarskie gumowe ze wzorem 

� palety i kratki malarskie 

 

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. 

Wymalowanie ścian i sufitów wewnątrz obiektu należy prowadzić na zagruntowanych i przygotowanych powierzchniach ścian 

pomieszczeń. Farby kłaść stosując metodę wałków malarskich w dwóch powłokach. Stosować przerwy technologiczne pomiędzy 

kolejnymi powłokami. Stosować zalecenia producenta farb co do wykonywania robót. Grubość powłoki uzależnić od stopnia krycia 

farby. 

Na klatkach schodowych i w bramie przejazdowej wykonać lamperie z farby olejnej do wysokości ok. 150 cm. 

Dodatkowo na klatce schodowej na farbę emulsyjną nanieść wałkiem wzór. 

 

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  

� jakość i kolor farb 

� jakość i stopień przygotowania podłoża 

� wygląd powierzchni i stopień pokrycia 

� wykończenie na styku z innymi materiałami stosowanymi na ścianach i sufitach. 

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 i ST i wymaganiami Inżyniera kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem zasad wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

Powierzchnia poddana malowaniu w danym kolorze niemoce wykazywać różnic w kolorze i nasyceniu pokrycia malarskiego. 
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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 

� dostarczenie materiałów i sprzętu 

� obsługę sprzętu  

� ewentualne ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych  

� przygotowanie podłoża wraz z gruntowaniem 

� wykonanie pierwszej i drugiej powłoki malarskiej z farby emulsyjnej 

� nałożenie wzoru na powierzchnie malowane farba emulsyjną 

� wykonanie lamperii – malowanie farbą olejną 

� oczyszczenie miejsca pracy 

� 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-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. Zast. część przez PN-C-81913:1998 w 

zakresie p. 2 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

 

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 

� Instrukcje stosowania farb i materiałów do powłok malarskich zgodnie z zaleceniami producenta 


