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454. PRACE WYKOŃCZENIOWE  
 
454-1 TYNKI 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków wewnętrznych związanych ze zmianą sposobu uŜytkowania budynku połoŜonego 
w Węglińcu przy ul. Wolności 1 na działce nr 68 na pomieszczenia Centrum Kultury w Węglińcu. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

 45410000-4  Tynkowanie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu  :  
-tynków i gładzi gipsowych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. Materiały 
2.1.  Wymagania ogólne 
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku 
powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
 
2.2. Stosowane materiały 
- środki gruntujące  
- środki do czyszczenia podłoŜa  
- gotowa zaprawa tynkarska np. KNAUF ( gipsowa)  
- woda  
-gips szpachlowy  
 
Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niŜ 
sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 
spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 
poz. 881) 
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3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 
robót. 
Sprzęt niezbędny do wykonania robót tynkarskich 
- szczotki do czyszczenia podłoŜa 
- kielnie 
- szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych 
- pace 
- pędzle 
- mieszarki mechaniczne 
- mieszadła 
- pojemniki na zaprawę 
- pojemniki na wodę 
- drabiny 
- rusztowania 
-agregat tynkarski, 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie 
harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót tynkarskich 
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie prace budowlane 
tzw. „stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny być równieŜ 
zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. Zalecane 
jest przystępowanie do wykonywania tynków po zakończeniu okresu osiadania i skurczu ścian 
murowanych - około 4 do 6 miesięcy po wykonaniu robót stanu surowego. Roboty tynkarskie 
naleŜy wykonywać w temperaturze powyŜej 5 st. C, lub w niŜszych po zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających. ŚwieŜo wykonane tynki naleŜy chronić przed bezpośrednim 
działaniem wysokich temperatur przez zwilŜanie wodą. 
 
5.3. Wymagania stawiane podłoŜom pod tynki  
5.3.1. PodłoŜa z istniejącego tynku 
W przypadku konieczności wykonania pogrubienia istniejącego tynku, którego jakość jest dobra, 
przygotowanie podłoŜa polega na usunięciu ewentualnych powłok malarskich i naprawieniu 
lokalnych uszkodzeń. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego naleŜy odbić i wypełnić nową 
zaprawą. PodłoŜe twarde lub gładkie naleŜy porysować np. gwoździami nabitymi na deskę. Przed 
naniesieniem nowego tynku oczyszczone podłoŜe naleŜy zmyć i zwilŜyć wodą, a następnie 
wykonać obrzutkę z rzadkiej zaprawy cementowej. 
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5.4. Wymagania stawiane robotom tynkarskim 
5.4.1. Wymagania dotyczące wykonywania tynków  
Tynki gipsowe 
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i domieszek 
modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe do 
uŜycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na 
przeznaczenie moŜna podzielić na: 
- gipsy tynkarskie, 
- gipsy szpachlowe, 
- gładzie. 
Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie 
plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do podłoŜa. Poszczególne typy gipsów 

tynkarskich charakteryzuje róŜne zuŜycie na kaŜdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, 

standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie. Obecnie stosowane są następujące typy gipsów 
tynkarskich: 
- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewnętrznych 

wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 
- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3-6 mm. 
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na wszystkie 
podłoŜa mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). Tynków 
gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłoŜach drewnianych, metalowych oraz z 
tworzyw sztucznych. 
Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym 
uzyskane zaprawy są plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G słuŜą do 
wyrównywania i szpachlowania podłoŜy gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy 
szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą oraz 
wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. 
Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania podłoŜy wykonanych z betonu, tynków 
cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłoŜach. Mogą być 
nakładane na gładkie podłoŜa budowlane lub na odnawialne stare podłoŜa tynkarskie. 
Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego 
lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających 
plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe słuŜą do wykonywania 
pocienionych wypraw na równych podłoŜach betonowych oraz na tynkach cementowych i 
cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 
 
Wymagania dotyczące wykonywania tynków i gładzi z mieszanek tynkarskich zawierających gips 
Przyczepność tynku gipsowego zaleŜy głównie od rodzaju podłoŜa. Do właściwości podłoŜa naleŜy 
zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. NaleŜy zawsze przed 
rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które mogą 
powodować odpadanie tynków gipsowych: 
- niewłaściwie przygotowane podłoŜe betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami 

technologicznymi, 
- zamarznięte podłoŜe, bardzo gładkie lub nieczyszczone ze środków antyadhezyjnych, 
- tynkowanie mokrego betonu, 
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- brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 
Na podłoŜe betonowe moŜna nakładać tynk gipsowy nie wcześniej niŜ 8 tygodni od rozdeskowania. 
Wilgoć zawarta w betonie moŜe wpływać na osłabienie przyczepności międzywarstwowej i 
spowodować odspojenie tynku do podłoŜa. 
Suche podłoŜe betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami gruntującymi 
redukującymi chłonność podłoŜa i zwiększającymi przyczepność. Do podłoŜy betonowych i 
Ŝelbetowych przeznaczone są środki gruntujące głównie w postaci dyspersji polimerowych, 
wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. Tworzą one warstwę kontaktową w postaci tzw. 
mostka adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoŜa betonowego od tynku gipsowego w 
celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą środków gruntujących 
zastosowanych do mostkowania musi być dobra przyczepność oraz odporność na środowisko 
alkaiczne. 
W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoŜa i występowania rys, naleŜy 
dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. 
W przypadku podłoŜa w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych naleŜy 
zadbać, aby takŜe spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz 
pokryte środkiem gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed 
tynkowaniem naleŜy zagruntować środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość tynku 
na tych podłoŜach powinna wynosić min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy 
musi być ułoŜone zbrojenie z siatki z tworzywa. 
Mostki adhezyjne do robót tynkowych z uŜyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek określane 
są w instrukcjach producentów. NaleŜy nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. 
Aby utrzymać jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, naleŜy ją odpowiednio 
często mieszać w pojemniku. 
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest 
nanoszenie mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 
4%. 
Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej 
ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną 
grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania 
naleŜy stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. 
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera Ŝadnych grudek. PoniewaŜ 
tynki na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, naleŜy przygotować taką ilość zaprawy, która 
zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje 
plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby kaŜdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w 
czystym naczyniu, poniewaŜ związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i 
utrudnić pracę. 
Prace tynkarskie moŜna rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace 
instalacyjne, zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem 
gipsu, zbadano i przygotowano podłoŜe, zasłonięto folią okna, ościeŜnice i grzejniki. 
Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio 
przygotowane podłoŜe tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką 
powierzchnię. NałoŜony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie 
wodą, a następnie „szlamowany" przy uŜyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne 
cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a 
mleczko równomiernie rozprowadzone. PoniewaŜ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, 
istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma 
zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. 
Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię naleŜy wygładzać przy uŜyciu odpowiednich narzędzi 
(kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i 
uzyskuje się zamkniętą, chociaŜ nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie 
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moŜe spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza. 
Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję do 
powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym 
celu moŜna na powierzchni betonowej nałoŜyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład 
gruntujący. 
Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku moŜna „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a powstałe 
niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. 
Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za 
pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do 
podłoŜa. Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności 
moŜna usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie 
powierzchnię naleŜy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. 
W przypadku gdy naleŜy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego 
szlifowania, efekt ten moŜna uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę 
gładzi nanosi się wówczas juŜ po 20 minutach od nałoŜenia pierwszej warstwy. 
Po wykonaniu tynków wewnętrznych naleŜy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do 
utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie 
wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności naleŜy określić na miejscu albo 
uzgodnić oddzielnie. 
Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, Ŝe strumień gorącego powietrza 
nie moŜe być skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilŜaczy powietrza 
powoduje zbyt szybkie „wyciągnięcie" wody wiąŜącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego 
uszkodzenia. 
 
6. Kontrola jakości 
6.1. Zasady ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania 
robót. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki i prowadzi ć badania niezaleŜnie od 
wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
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badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
 
6.2. Kontrola podłoŜy. 
6.2.1. Badania podłoŜa pod tynki gipsowe 
Przed przystąpieniem do tynkowania podłoŜe naleŜy poddać oględzinom, a w przypadku 
wątpliwości co do jego stanu, wykonać badania. W celu oceny warstwy podłoŜa naleŜy 
przeprowadzić następujące próby: 
- wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń. 

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, naleŜy je usunąć za pomocą szczotki lub zmyć 
wodą, a tynkować po wyschnięciu; 

- sprawdzenia środka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocą lampy kwarcowej pojawia 
się zielononiebieskie światło fluoroscencyjne świadczące o występowaniu na powierzchni 
środka antyadhezyjnego. MoŜna go usunąć za pomocą wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, 
których nie moŜna zmyć, naleŜy oczyścić mechanicznie – zeskrobać lub usunąć przez 
piaskowanie; 

- skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoŜa za pomocą metalowego  narzędzia. 
Złuszczenia lub obsypania powierzchni naleŜy oczyścić drucianą szczotką lub cykliną, a 
następnie pokryć środkiem gruntującym z wypełniaczem mineralnym; 

- zwilŜania – podłoŜe naleŜy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeśli jasne plamy 
ciemnieją w ciągu 3-5 minut, świadczy to, Ŝe podłoŜe jest wystarczająco chłonne. 

 
6.3. Kontrola materiałów 
Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed uŜyciem. Kontrola powinna polegać na 
sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu oraz terminów 
przydatności do uŜycia. 
 Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane 
fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 
 
6.4. Kontrola w czasie wykonywania robót 
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją 
techniczną, instrukcjami producentów wyrobów tynkarskich oraz ze sztuką budowlaną. 
 
6.5. Kontrola w czasie odbioru robót 
6.5.1. Badanie przyczepności tynku do podłoŜa 
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod 
tym względem wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie. 
Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie naleŜy 
ustalić, czy tynk dobrze przylega do podłoŜa (dźwięk czysty), czy teŜ jest odspojony (dźwięk 
głuchy). W przypadkach wątpliwych moŜna dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności 
tynku do podłoŜa wg PN-71/B-04500. 
 
6.5.2. Badania grubości tynków zwykłych 
Badania kontrolne polegają na wycięciu pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby 
podłoŜe było odsłonięte ale nie naruszone. Odsłonięte podłoŜe naleŜy oczyścić z ewentualnych 
pozostałości zaprawy. Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku 
uznaje się średnią wartość z pomiarów w pięciu otworach. 
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W przypadku badania tynków o powierzchni większej niŜ 5000 m2 naleŜy na kaŜde 1000 m2 
wyciąć jeden dodatkowy otwór.  
  
6.5.3. Badania wyglądu powierzchni tynku 
Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku dłonią. Wymagania 
dotyczące wyglądu powierzchni otynkowanych w zaleŜności od liczby warstw tynku, sposobu 
wykonania i kategorii tynku określono w normie PN-70/B-10100. 
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i o tym 
samym natęŜeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są następujące 
wady: 
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 
przenikających z podłoŜa, pleśń itp., 
- zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków, 
- odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do 

podłoŜa. 
 
6.5.4. Badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
 Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w których 
dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na skutek obecności 
niezgaszonych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne dla tynków pocienionych, pospolitych, 
doborowych i wypalanych, natomiast dla tynków surowych są dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 
10 m2 tynku. 
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania 
tynku (np. ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne dla tynków 
doborowych, a dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz 

długości do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej. 
Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 
prostej naleŜy przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty 
kontrolnej o długości 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie krzywe 
- odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza się przez pomiar 
wielkości prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a powierzchnią lub krawędzią tynku z 
dokładnością do 1 mm. 
Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza się 
za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za pomocą poziomicy 
murarskiej, pionu i łaty kontrolnej o odpowiedniej długości. 
Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami naleŜy przeprowadzać kątownicą i łatą 
kontrolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią tynku w odległości 1 
m od wierzchołka mierzonego kąta. 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV 
nie powinny być większe niŜ 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokości 
całego budynku. 
Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych wewnętrznych (cementowych, cementowo-
wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje  PN-70/B10100. 
  
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
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8.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 
dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 
8.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 
celu dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 
umowy. Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem 
robót, a takŜe w przypadku  wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany 
wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 
bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8.4. Zasady obmiaru robót tynkarskich 
- Tynki oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 

wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów 
oblicza się w rozwinięciu powierzchni tych elementów w stanie surowym. 

- Powierzchnie kolumn i półkolumn o przekroju okrągłym i owalnym oblicza się wg opisanego 
prostokąta lub jego trzech boków w najwęŜszym przekroju przez największą wysokość. 

- Tynki balkonów, ścian i stropów loggi oblicza się w metrach kwadratowych, z uwzględnieniem 
wymiarów tych elementów w stanie surowym wliczając powierzchnie czoła i bloków balkonów 
lub stropów loggi, jeŜeli ich grubość przekracza 30 cm do tynków ścian. Tynki czoła balkonów 
i stropów loggi szerokości do 30 cm naleŜy wliczać do powierzchni ościeŜy. 

- Tynki i gładzie stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnie stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza 
się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym bez dodatku za krawędzie. 

- Z nakładów na powierzchnie tynków i gładzi potrąca się nakłady na powierzchnie 
nieotynkowane, powierzchnie ciągnione lub obróbek kamiennych i innych, jeŜeli kaŜda z nich 

jest większa niŜ 1 m2. Potrąca się równieŜ nakłady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jeŜeli 

ościeŜa ich są nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2. Z powierzchni tynków 

nie odlicza się powierzchni nieotynkowanych lub ciągnionych mniejszych niŜ 1 m2 i 

powierzchni otworów do 3 m2, jeŜeli ościeŜa ich są tynkowane. Tynki ościeŜy w otworach o 

powierzchni ponad 3 m2 oblicza się jako iloczyn jednokrotnej długości ościeŜa, mierzonej w 
świetle ościeŜnicy, przez szerokość ościeŜa w stanie surowym. Powierzchnie otworów oblicza 
się w świetle ościeŜnicy lub w świetle muru, jeŜeli otwory są bez ościeŜnicy. 

- Otwory w obramowaniach ciągnionych oblicza się według zewnętrznych wymiarów obrysu 
obramowania. 
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- Siatkowanie na gotowej konstrukcji nośnej oblicza się w metrach kwadratowych. 
- Tynki ścianek na siatce oblicza się w metrach kwadratowych. JeŜeli grubość szkieletu nie 

przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje się jak jednostronną powierzchnię ścianki. 
Przy większej grubości kaŜda stronę ścianki naleŜy normować jak ściankę tynkowaną 
jednostronnie. 

 
9. Podstawa płatności 
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-przygotowanie zaprawy, 
-dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
-umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
-osiatkowanie bruzd, 
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
-reperacje tynków po dziurach i hakach, 
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
10. Przepisy związane 
PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100         Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
 
 


