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SST-01.03. Instalowanie sufitów podwieszonych 

 

1. WST�P  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru sufitów podwieszonych w ramach wykonania remontu  2,3 i 4 

pi�tra  budynku WETI A Politechniki Gda�skiej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaw� opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

- demonta� istniej�cych sufitów podwieszonych 

- ostro�ne podwieszanie i uło�enie istniej�cych przewodów instalacyjnych i wentylacji 

w uzgodnieniu z u�ytkownikiem budynku 

- wykonanie konstrukcji stalowej pod sufit podwieszony z uwzgl�dnieniem 

ewentualnego  monta�u w przyszło�ci  wydziele� p.po� przy klatkach schodowych tak 

aby nie uszkodzi	 wykonanego sufitu 

- okładziny z płyt niepalnych EN 13501-1, akustyka klasyfikacja zgodnie z norm� EN 

ISO 11654 22 dB, format płyt 600*600 mm grubo�c 20mm , płyty odporne na 

codzienne odkurzenia r�czne i maszynowe, współczynnik odbicia swiatła 85%, 

odporno�	 na wilgo	 do 95%  np Ecophon Focus E lub równowa�nych o wymiarach 

60*60cm, na ruszcie systemowym np. Ecophon Connect pas składaj�cy si� z trzech 

płyt 60 cm , obudowy po bokach z jednej i drugie strony ca 40 cm z płyt gipsowo 

kartonowych , w przej�ciu do wie�y jeden pas z płyt 60 cm po bokach płyta gipsowo 

kartonowa, w hallu przy głównej klatce schodowej sufit z płyt kasetonowych  uwaga 

układ sufitu tak jak na 1 pi�trze. 

- Obudowy z płyt GK elementów sufitów  i zabudowa rur instalacyjnych. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z odpowiednimi normami oraz 
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okre�leniami podanymi w cz��ci ogólnej. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych nale�y przestrzega	 zasad 

podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 

badania przy odbiorze". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�	 ich wykonania oraz za ich zgodno�	 

z  poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

cz��ci ogólnej. 
Materiały stosowane do wykonania sufitów podwieszonych powinny mie	: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, �e dokonano oceny ich zgodno�ci ze 
zharmonizowan� norm� europejsk� wprowadzon� do zbioru Polskich norm z europejsk� lub 
krajow� aprobat� techniczn� 
- deklaracj� zgodno�ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydan� przez producenta 
- oznakowanie znakiem budowlanym co oznacza �e s� to wyroby nie podlegaj�ce 
obowi�zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno�ci z Polsk� Norm� 
lub aprobat� techniczn�  
- termin przydatno�ci do u�ycia podany na opakowaniu 

2.2. Rodzaje materiałów. 

- płyty gipsowo kartonowe gr12,5mm 

- konstrukcja sufitu podwieszonego systemowa z ocynkowanej stali malowanej proszkowo  

np Ecophon Connect  lub równowa�na o takich samych parametrach, 

- płyty sufitu podwieszonego z wełny mineralnej powierzchnia widoczna licowa pokryta 

AKUTEX T a powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym formaty płyt 

60x60cm, 60x160cm, 60x200 cm, płyty odporne na codzienne odkurzanie oraz 

przecieranie na mokro raz w tygodniu kolor biały NCS:S0502-Y wytrzymałe na 

wilgotno�	 wzgl�dn� powietrza do 95% przy temperaturze 30oC, niepalne np. 

Ecophon Focus E lub równowa�ne o takich samych para,etrach. 

 

3. SPRZ�T 
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3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu  

podano w cz��ci ogólnej. 

3.2. Sprz�t do wykonywania suchych tynków 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania suchych tynków, powinien wykaza	 si� 

mo�liwo�ci� korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu  

W czasie transportu nale�y zabezpieczy	 przewo�one materiały w sposób wykluczaj�cy 

uszkodzenie opakowa�. W przypadku du�ych ilo�ci materiałów zalecane jest 

przewo�enie na paletach i u�ycie do załadunku i rozładunku urz�dze� mechanicznych. 

Materiały nale�y składowa	 na budowie w pomieszczeniach zamkni�tych 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny by	 pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku 

podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rol� opakowania stosu. 

Ka�dy ze stosów jest spi�ty ta�m� stalow� dla usztywnienia, w miejscach usytuowania 

podkładek. 

Pakiety nale�y składowa	 w pomieszczeniach zamkni�tych i suchych, na równym i 

mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 

Wysoko�	 składowania - do pi�ciu pakietów o jednakowej długo�ci, nakładanych 

jeden na drugi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

podano w cz��ci ogólnej. 

5.2. Warunki przyst�pienia do robót 

- Przed przyst�pieniem do wykonywania sufitów podwieszonych i okładzin z płyt 

gipsowo-kartonowych powinny by	 zako�czone roboty instalacyjne podtynkowe, 

zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o�cie�nice drzwiowe stalowe. 
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- Przed rozpocz�ciem prac monta�owych pomieszczenia powinny by	 oczyszczone z 

gruzu i odpadów. 

- Okładziny sufitów  z płyt gipsowo-kartonowych nale�y wykonywa	 w temperaturze 

nie ni�szej ni� +5°C pod warunkiem, �e w ci�gu doby nie nast�pi spadek poni�ej 0°C, 

a wilgotno�	 wzgl�dna powietrza mie�ci si� w granicach od 60 do 80%. 

- Pomieszczenia powinny by	 suche i dobrze przewietrzone. 

5.3. Monta� sufitów podwieszonych i okładzin z płyt gipsowo kartonowych. 

5.3.1. Przy monta�u płyt gipsowo-kartonowych nale�y przestrzega	 zasad podanych w 

normie PN-72/B - 10122, Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania 

przy odbiorze". 

5.3.2. Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe mo�na wykona	 na kilka 

sposobów: 

- przy u�yciu profili stosowanych do budowy �cian działowych, bez kontaktu z 

osłanian� �cian�. 

- z u�yciem �ciennych profili „U" ó szer. 50 mm, umocowanych do podło�a 

uchwytami typu ES, 

- przy u�yciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podło�a elementami 

ł�cz�cymi typu ES. 

- przy u�yciu profili systemowych np. Ecophon 

5.4. Monta� okładzin z płyt gipsowo-karto nowych na ruszcie na sufitach 

5.4.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 

Ruszt stanowi�cy podło�e dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składa	 si� z 

dwóch warstw: dolnej stanowi�cej bezpo�rednie podło�e dla płyt - nazywanej w 

dalszej cz��ci „warstw� no�n�" oraz górnej - dalej nazywanej „warstw� główn�". 

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składaj�cy si� tylko z warstwy 

no�nej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów  kształtowniki stalowe . 

Dokonuj�c wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nale�y bra	 

pod uwag� nast�puj�ce czynniki: 

a) kształt pomieszczenia: 

-je�eli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbli�ony do kwadratu, to ze 

wzgl�du na sztywno�	 rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji 
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dwuwarstwowej, 

- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 

-je�eli ruszt styka si� bezpo�rednio z płask� konstrukcj� przegrody, to mo�na 

zastosowa	 ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od 

stropu, zazwyczaj stosuje si� rozwi�zania dwuwarstwowe, 

- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy no�nej zale�y równie� od 

kierunku usytuowania podłu�nych kraw�dzi płyt w stosunku do tych 

elementów, 

b) grubo�	 zastosowanych płyt: 

- rozmieszczenia płyt, 

- rozstaw elementów rusztu warstwy no�nej zale�y mi�dzy innymi od 

sztywno�ci płyt. 

c) funkcj� jak� spełnia	 ma sufit: 

-je�eli sufit stanowi barier� ogniow�, to kierunek rozmieszczenia płyt musi by	 

zawsze prostopadły do elementów warstwy no�nej. Ruszt takiego sufitu mo�e 

by	 wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj 

rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporno�	 ogniow�, poniewa� o 

własno�ciach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 

5.4.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 

Chc�c uzyska	 oczekiwane efekty u�ytkowe sufitów, nale�y przy ich wykonywaniu 

pami�ta	 o paru podstawowych zasadach: 

- styki kraw�dzi wzdłu�nych płyt powinny by	 prostopadłe do płaszczyzny �ciany z 

oknem (równolegle do kierunku na�wietlania pomieszczenia), 

- przy wyborze wzdłu�nego mocowania płyt do elementów no�nych rusztu konieczne 

jest, aby styki długich kraw�dzi płyt opierały si� na tych elementach, 

- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów no�nych 

rusztu konieczne jest, aby styki krótszych kraw�dzi płyt opierały si� na tych 

elementach, 

-poniewa� rzadko si� zdarza, aby w jednym rz�dzie mogła by	 umocowana pełna ilo�	 

płyt, nale�y je tak rozmie�ci	, by na obu kra�cach tego rz�du znalazły si� odci�te ka-

wałki o szeroko�ci zbli�onej do połowy szeroko�ci płyty (lub połowy jej długo�ci), 
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- styki poprzeczne płyt w dwu s�siaduj�cych pasmach powinny by	 przesuni�te 

wzgl�dem siebie o odległo�	 zbli�on� do połowy długo�ci płyty, 

-je�eli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by	 

dwuwarstwowa, to drug� warstw� płyt nale�y mocowa	 mijankowe w stosunku do 

pierwszej, przesuwaj�c j� o jeden rozstaw mi�dzy no�nymi elementami rusztu. 

5.4.3. Kotwienie rusztu 

W zale�no�ci od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, 

wybiera si� odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody 

kotwie� musz� spełnia	 warunek pi�ciokrotnego współczynnika wytrzymało�ci przy 

ich obci��aniu. Znaczy to, �e jednostkowe obci��enie wyrywaj�ce musi by	 wi�ksze 

od pi�ciokrotnej warto�ci normalnego obci��enia przypadaj�cego na dany ł�cznik lub 

kwot�. 

Konstrukcje sufitów mog� zosta	 podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o 

belki profilowe przy pomocy ró�nego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). 

Elementy mocuj�ce konstrukcj� sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na 

etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniej�cych zabetonowanych wypustów 

stalowych lub bezpo�rednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny 

wytrzymywa	 trzykrotn� warto�	 normalnego obci��enia. 

Wszystkie elementy stalowe, słu��ce do kotwienia, musz� posiada	 zabezpieczenie 

antykorozyjne. 

5.5.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na okładziny sufitowe stosuje si� płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubo�ci 9,5 lub 

12,5 mm, je�li tego wymagaj� warunki ogniowe, na okładzin� stosuje si� płyty o 

podwy�szonej wytrzymało�ci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-

kartonowe mog� by	 mocowane do elementów no�nych w dwojaki sposób: 

- mocowanie poprzeczne kraw�dziami dłu�szymi płyt do kierunku uło�enia 

elementów no�nych rusztu. 

- mocowanie podłu�ne wzdłu� elementów no�nych rusztu płyt, uło�onych 

równolegle do nich dłu�szymi kraw�dziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje si�: 

- do profili stalowych blachowkr�tami. 
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5.6. Obudowy na ruszcie stalowym 

5.6.1. Ruszt stalowy - standard 

Elementy składowe rusztu, poza pr�tami, s� produkowane fabrycznie przez poszcze-

gólne firmy zajmuj�ce si� ich wytworzeniem i dostaw�. 

Opis ogólny 

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili no�nych CD 60x27x0,6 oraz 

przy�ciennych UD 27x28x0,6. Przedłu�enia odcinków profili no�nych, gdy potrzeba 

taka wynika z wielko�ci pomieszczenia, dokonuje si� przy u�yciu ł�cznika 

wzdłu�nego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy 

wieszaków, gdy chodzi o sufit obni�ony (stopie� obni�enia sufitu determinuje u�ycie 

pr�ta mocuj�cego o odpowiedniej długo�ci) lub przy pomocy ł�czników krzy�owych 

(60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpo�rednio do podło�a. 

Konstrukcj� rusztu sufitu obni�onego wykonuje si� w formie dwuwarstwowej. Jednak 

w pomieszczeniach długich i równocze�nie w�skich zasadne jest stosowanie rusztu 

pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje si� równie� dla sufitów bezpo�rednio 

mocowanych do stropów. 

W rusztach dwuwarstwowych do ł�czenia obu warstw ze sob� u�ywa si� ł�czników 

krzy�owych (60/60). 

W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, ko�ce profili no�nych opiera si� mi�dzy 

półkami profili UD 27x28x0.6 mocowanych do �cian. 

 

Grubo�� płyty 
gipsowo-kartonowej 
[mm] 
 

Dopuszczalna 
odległo�� mi�dzy 
wieszakami [mm] 
 

Dopuszczalna 
odległo�� w warstwie 
głównej [mm] 
 

Dopuszczalna 
odległo�� w warstwie 
no�nej [mm] 
 

9,5 12.5 15,0 
 

850 850 850 
 

1250 1250 1000 
 

420 500 550 
 

Uwaga: Powy�sze dane dotycz� płyt układanych poprzecznie do profil no�nych, 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBOT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót  

podano w cz��ci ogólnej. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Cz�stotliwo�	 oraz zakres bada� płyt gipsowo-kartonowych powinna by	 zgodna  
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z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". W szczególno�ci 

powinna by	 oceniana: 

- równo�	 powierzchni płyt, 

- naro�niki i kraw�dzie (czy nie ma uszkodze�), 

- wymiary płyt (zgodne z tolerancj�), 

- wilgotno�	 i nasi�kliwo�	, 

- obci��enie na zginanie niszcz�ce lub ugi�cia płyt. 

6.2.2. Warunki bada� płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny by	  

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w wymaganiach ogólnych. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 

Powierzchni� suchych tynków stropów płaskich oblicza si� w metrach kwadratowych 

ich rzutu w �wietle �cian surowych na płaszczyzn� poziom�. 

Z powierzchni suchych tynków nie potr�ca si� powierzchni kratek, drzwiczek i innych 

urz�dze�, je�eli ka�da z nich jest mniejsza ni� 0,5 m . 

7.3.Wielko�ci obmiarowe suchych tynków okre�la si� na podstawie  rzutu sufitów  z 

uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 

naturze. 

7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej 

wielko�ci obmiarowe okre�la si� na podstawie pomiarów w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – B – 00.00.  „Wymagania ogólne"  

8.2. Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi	 bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót 

okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. je�eli odbiór podło�a odbywa si� po dłu�szym 

czasie od jego wykonania, nale�y podło�e oczy�ci	 i umy	 wod� 

8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych 

tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 
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8.4. Wymagania przy odbiorze  

Wymagania przy odbiorze okre�la norma PN-72/B-10122.  

„Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 

Sprawdzeniu podlega: 

a. zgodno�	 z rysunkiem rozmieszczenia płyt , 

b. rodzaj zastosowanych materiałów, 

c. przygotowanie podło�a, 

d. prawidłowo�	 zamontowania płyt i ich wyko�czenia na stykach, naro�ach i 

obrze�ach, 

e. wichrowato�	 powierzchni. 

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowi	 płaszczyzny pionowe, poziome lub o 
k�cie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. K�ty dwu�cienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny by	 k�tami prostymi lub posiada	 rozwarcie wynikaj�ce z wcze�niej-
szych zało�e� zawartych w dokumentacji. Kraw�dzie przyci�cia płaszczyzn powinny by	 
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania powierzchni i kraw�dzi suchych 
tynków nale�y przeprowadza	 za pomoc� ogl�dzin zewn�trznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długo�ci ok. 2 mb, w dowolnym 
miejscu powierzchni. Pomiar prze�witu pomi�dzy łat� a powierzchni� suchego tynku 
powinien by	 wykonywany z dokładno�ci� do 0,5 mm.  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci  

podano w cz��ci ogólnej. 

9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, z uwzgl�dnieniem zapisów zawartych pomi�dzy 

Wykonawc� a Zamawiaj�cym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana 

ilo�	 m powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• dla wszystkich technologii (czynno�ci przygotowawcze): 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- obsług� sprz�tu niewymagaj�cego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórk� rusztowa�, o wysoko�ci do 10 m, 

- przygotowanie podło�a. 

- obsadzenie wszystkich dodatkowych, drobnych elementów, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 
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a) na rusztach z kształtowników metalowych 

- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomoc� wkr�tów wraz z przyci�ciem i 

dopasowaniem, 

• dla wszystkich technologii (czynno�ci wyko�czeniowe): 

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni 

okładzin, 

- szpachlowanie poł�cze� i styków płyt ze �cianami i stropami, 

- zabezpieczenie spoin ta�m� papierow�, 

- szpachlowanie i cyklinowanie wyko�czeniowe. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE  

10.1. Normy 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki.  

Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-93/B-02862 Odporno�	 ogniowa. 

PN-B-32250   Woda do celów budowlanych. 

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

Norma ISO     (Seria 9000, 9001. 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz�ce systemów za-

pewnienia jako�ci i zarz�dzania systemami zapewnienia jako�ci. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

1. Informator-Poradnik  

„Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Kraków 

1996 r. 

2.Instrukcja monta�u płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 

2002 r. 

3. Instrukcja monta�u sufitów podwieszonych opracowana przez producenta płyt 

ECOPHON FOCUS E. 

 

 
 
 


