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1. WST�P  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót malarskich – remont 2,3 i  pi�tra   budynku WETI A 
Politechniki Gda�skiej 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

- zabezpieczenie foli� 

- zeskrobanie i zmycie starych farb ze �cian 

- szpachlowanie �cian , wyrównanie powierzchni �cian za pomoc� tynku cem-wap kat 

III, 

-zagruntowanie powierzchni �cian 

- naprawa uszkodzonych tynków, 

- zało�enie naro�ników , 

- malowanie �cian dwukrotne farb� dyspersyjn� akrylow� odporn� na szorowanie na 

mokro kl. 2 wg PN-EN 13300;2002  lub inn� o równowa�nych parametrach np. flutex 

10, dopuszczon� do stosowania w pomieszczeniach u�yteczno�ci publicznej o du�ym 

nat��eniu ruchu, 

- malowanie sufitów z płyt gipsowo kartonowych farba dyspersyjn� akrylow� w 

kolorze białym, 

- szpachlowanie i malowanie farba olejn� matow� istniej�cych  parapetów  

- malowanie grzejników, rur stalowych farba olejn�, po uprzednim oczyszczniu,  

- rozebranie obudów z płyt i paneli oraz zdj�cie tablic informacyjnych 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami oraz 

przepisami i oznaczaj�: 

- podło�e malarskie  - surowa zagruntowana lub wygładzona np. szpachlówk� 

powierzchnia tynku na której b�dzie wykonywana powłoka malarska 
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- powłoka malarska stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nało�ona i 

rozprowadzona na podło�u decyduj�ca o wła�ciwo�ciach u�ytkowych i walorach 

estetycznych pomalowanej powierzchni 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

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

z  przedmiarem robót , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotycz�ce robót podano w cz��ci ogólnej. 

2. MATERIAŁY 

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

cz��ci ogólnej. Farby i �rodki gruntuj�ce przechowywa	 zgodnie z zaleceniami 

producentów. 

2.2. Rodzaje materiałów: 

Do malowania powierzchni nale�y zastosowa	 farby dyspersyjne  akrylowe a na �cianach 

korytarza farby zmywalne wytrzymuj�ce cz�ste mycie odpowiednie na lamperie np. 

flutex 10 w odcieniu kremowym np. NCS 0502 Y przed przyst�pieniem do malowania 

kolorystyk� i próbki farb nale�y przedstawi	 u�ytkownikowi obiektu i inspektorowi 

nadzoru. W zwi�zku przyj�t� zasad� montowania drzwi w linii korytarzy, nale�y �ciany 

istniej�ce wyrówna	 za pomoc� tynków zwykłych cementowo wapiennych. 

Szpachlowanie �cian nale�y wykona	 gipsem szpachlowym lub Cekolem, przed 

przyst�pieniem do malowania zagruntowa	 �rodkiem gruntuj�cym zalecanym przez 

producenta farb. 

Wszystkie materiały powinny odpowiada	 wymaganiom aprobat technicznych oraz 

wymaganiom norm PN-C-81914;2002, PN-C-81901;2002, PN-C-81607;1998.PN-EN 

13300: 2002 

2.3. Materiały pomocnicze  

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: rozcie�czalniki, w tym woda, 
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terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowy, inne rozcie�czalniki 

przygotowane fabrycznie, �rodki do odtłuszczania mycia i usuwania zanieczyszcze� 

podło�a, �rodki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy 

podło�a. Wszystkie ww materiały musz�  mie	 własno�ci techniczne okre�lone przez 

producenta lub odpowiadaj�ce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych b�d
 

PN. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu  

podano w cz��ci ogólnej. 

3.2. Sprz�t do wykonywania robót malarskich 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót malarskich powinien wykaza	 si� 

mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

- szczotki o sztywnym włosi lub druciane do czyszczenia podło�a 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych 

- p�dzle i wałki 

- mieszadła nap�dzane wiertark� elektryczn� oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji składników farb 

- agregaty malarskie ze spr��arkami 

- drabiny i rusztowania. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu  

podano w cz��ci ogólnej. 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urz�dze� i 

�rodków transportu. Materiały nale�y na budowie składowa	 w pomieszczeniach 

zamkni�tych zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby 

lakierowe nale�y pakowa	 składowa	 na budowie zgodnie z wymaganiami normy PN-
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89/C-81488 Wyroby lakierowane. Pakowanie , przechowywanie i transport.  

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 robót malarskich mo�na przyst�pi	 po 

całkowitym zako�czeniu poprzedzaj�cych robót budowlanych oraz po przygotowaniu 

i kontroli podło�y pod malowanie i kontroli materiałów. Wewn�trz budynku pierwsze 

malowanie �cian mo�na wykona	 po przetarciu starych tynków wraz z zeskrobaniem 

istniej�cych powłok malarskich całkowitym zako�czeniu robót instalacyjnych co, 

wykonaniu podło�y pod posadzki, całkowitym wyregulowaniu stolarki. Drugie 

malowanie mo�na wykona	 po uło�eniu posadzek. 

5.3. Przygotowanie podło�a 

5.3.1. Tynki malowane uprzednio farbami powinny by	 oczyszczone ze starej farby i 

wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wod�. Po umyciu powierzchnia tynków 

nie powinna wykazywa	 �ladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 

Uszkodzenie tynków nale�y naprawi	 odpowiedni� zapraw�. 

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich. 

5.4.1. Roboty malarskie powinny by	 prowadzone w temperaturze nie mniejszej ni� +5oC nie 

wy�szej ni� 25oC. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkni�tych 

nale�y zapewni	 odpowiedni� wentylacj�. Prace malarskie nale�y prowadzi	 zgodnie z 

instrukcj�  producenta farb. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót  

podano w cz��ci ogólnej. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót malarskich nale�y przeprowadzi	 badanie 

podło�y oraz materiałów, które b�d� wykorzystane do wykonania robót. Badania podło�a 
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pod malowanie nale�y wykonywa	 po otrzymaniu protokołu z ich przyj�cia. Badanie 

powinno by	 przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 

przeznaczonych do malowania. 

Kontrol� powinny by� obj�te w przypadku : 

Tynków zwykłych równo�	 i wygl�d powierzchni z uwzgl�dnieniem normy PN-70/B -10100 

czysto�	 powierzchni, wykonanie naprawy i uzupełnienia. Wygl�d powierzchni nale�y 

ocenia	 wizualnie z odległo�ci około 1 m w rozproszonym �wietle dziennym lub 

sztucznym. Zapylenie powierzchni nale�y ocenia	 przez przetarcie powierzchni such� 

czyst� r�k�. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia u�ywa	 czystej 

szmatki.. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania w czasie robot polegaj� na sprawdzeniu zgodno�ci wykonywanych robot 

malarskich z rysunkami, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w 

szczególno�ci powinny dotyczy	 sprawdzenia technologii wykonywanych robot w 

zakresie gruntowania podło�y i nakładania powłok malarskich.  

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si� celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotycz�ce wykonywanych prac malarskich a w szczególno�ci w 

zakresie : 

- zgodno�ci z SST 

- jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów 

- prawidłowo�ci przygotowania podło�y 

- jako�ci powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog� by	 wyniki bada� dokonanych przed 

przyst�pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy odbiorze 

nale�y przeprowadza	 nie wcze�niej ni� po 14 dniach od zako�czenia ich wykonywania. 

Ocena jako�ci powłok malarskich obejmuje sprawdzenie: 

- wygl�du zewn�trznego 

- zgodno�ci barwy i połysku 
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- odporno�ci na wycieranie 

- przyczepno�ci powłoki 

- odporno�ci na zmywanie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano  

w cz��ci ogólnej. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchni� malowania  oblicza si� w metrach kwadratowych w rozwini�ciu według 

rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potr�ca si� otworów i miejsc 

nie malowanych o powierzchni ka�dego z nich do 0,5m2. Dla �cian okien i drzwi 

elementów a�urowych grzejników rur nale�y stosowa	 uproszczone metody obmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano  

w cz��ci ogólnej. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. Przy robotach malarskich elementem 

ulegaj�cym zakryciu s� podło�a. Odbiór podło�y musi by	 dokonany przed 

rozpocz�ciem robót malarskich. 

8.3. Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej cz��ci robót. Odbioru 

cz��ciowego dokonuje si� dla zakresu okre�lonego w dokumentach umownych 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru cz��ciowego jest 

wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni�ciu 

przed odbiorem ko�cowym. Odbiór cz��ciowy dokonywany jest przez inspektora 

nadzoru w obecno�ci kierownika budowy. Protokół odbioru cz��ciowego jest 

podstaw� do dokonania cz��ciowego rozliczenia robót je�eli umowa tak� form� 

przewiduje.  

8.4. Odbiór ostateczny ko�cowy – stanowi ostateczn� ocen� rzeczywistego wykonania robót 
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w odniesieniu do ich zakresu ilo�ci jako�ci. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja 

powołana przez Zamawiaj�cego na podstawie przedło�onych dokumentów oraz 

dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 

działania powinna okre�la	 umowa. Z czynno�ci odbioru sporz�dza si� protokół 

podpisany przez przedstawicieli zamawiaj�cego i wykonawcy. Protokół powinien 

zawiera	 : ustalenia podj�te w trakcie prac komisji, wykaz wad i usterek ze 

wskazaniem sposobu i terminu ich usuni�cia, stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci 

wykonania robót malarskich z zamówieniem. Protokół odbioru ko�cowego jest 

podstaw� do dokonania rozliczenia ko�cowego pomi�dzy zamawiaj�cym a 

wykonawc�. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano  

w cz��ci ogólnej. 

9.2. Płaci si� za wykonan� i odebran� ilo�	 m2 powierzchni malowania według ceny 

jednostkowej, i ilo�ci robót okre�lonych w dokumentach umownych. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE  

10.1. Normy 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B - 10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie przechowywanie transport. 

PN-EN ISO 2409-199  Farby  lakiery. Metoda siatki ci�	. 

PN-EN 13300-2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy 

powłokowe na wewn�trzne �ciany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81901;2002 Farby olejne i alkilowe. 

PN-C-81914;2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn�trz. 

Normy dotycz�ce systemów zapewnienia jako�ci i zarz�dzanie systemami 

zapewnienia jako�ci. 
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

Cz��	 B - Roboty wyko�czeniowe, zeszyt 4 Powłoki malarskie zewn�trzne i 

wewn�trzne .wydanie ITB - 2003 rok. 

 


