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454-2 OKŁADZINY ŚCIENNE  
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem okładzin ścian 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. 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 

  45431000-7 Kładzenie płytek. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
-wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. Materiały 
-płytki ceramiczne ścienne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania: 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160°C 
Grupy B – płytki formowane metodą prasowania na sucho, szkliwione, odporne na plamienie np. 
krwią, działanie środków chemicznych wg testu na plamienie PN-EN 122 – klasy 1 
-zaprawa klejowa 
-zaprawa fugowa 
-listwy PCV 
 
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 
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poz. 881) 
 
3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu, np.: urządzenia do przycinania 
płytek, narzędzia ręczne takie, jak wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomica. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności oraz wpływami atmosferycznym. 
Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi 
producenta, w sposób zapewniający zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią. Składowanie na 
budowie powinno trwać jak najkrócej i w warunkach jak najbardziej zbliŜonych do uŜytkowych. 
KaŜda powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona przed deszczem i wilgocią , kartony 
naleŜy układać na czystym i suchym podłoŜu. Kartonów nie wolno toczyć, przesuwać, rzucać ani 
opierać na krawędziach. Pod Ŝadnym pozorem nie wolno kartonów z płytkami uŜywać jako 
podestów, platform lub zastępstwie drabiny. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
-okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 
do równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy mocować do 
dostatecznie wytrzymałego podłoŜa. 
-podłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
-do osadzania wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu osiadania 
murów budynku. 
-bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
-elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, 
a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
-temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 
+5°C. 
-dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 
-powierzchnie podłoŜy pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. 
Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy uŜyciu odpowiedniej dla 
danego podłoŜa zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny. 
-przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian naleŜy takŜe sprawdzić jakość podłoŜa 
pod względem wytrzymałościowym. NaleŜy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia 
elementów armatury i uzbrojenia. Płytki naleŜy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy 
krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niŜ połowa płytki. Spoiny podziałów 
ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach ) ze spoinami 
podłogowymi.   
Na przygotowane i zagruntowane podłoŜe naleŜy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, moŜliwie w 
jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10 – 30 minut. Po 
rozprowadzeniu zaprawy naleŜy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoŜa. Warstwa kleju pod płytką 
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nie moŜe zawierać pustych miejsc. Czas korygowania połoŜenia płytki wynosi 15 minut po jej 
przyklejeniu. 
Bezpośrednio po ułoŜeniu płytek naleŜy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy 
klejowej. Spoinowanie moŜna rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułoŜono 
płytki, najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub 
szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni naleŜy wykonać uŜywając wilgotnych 
gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac naleŜy stosować 
odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury na sucho. 
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile naroŜnikowe i 
wykończeniowe PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w 
obu kierunkach. W naroŜnikach stosować elementy naroŜne systemowe. 
 
6.  Kontrola jakości robót 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST. 
 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 
-sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
-wymiarów i kształtu płytek 
-liczby szczerb i pęknięć, 
-odporności na uderzenia, 
W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku 
wykładziny zewnętrznej).      
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej okładziny. 
 
8. Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyŜej wymienionych.  
W wyniku odbioru naleŜy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 
JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty naleŜy uznać za 
zgodne z ST i PB. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 w  ST Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: 
Zapewnienie niezbędnych czynników tj.: 
-wykonanie  wszystkich ww. czynności 
-zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoŜ., sanitarnych i ochrony 
  środowiska uporządkowanie terenu budowy, wywiezienia i utylizacja materiałów 
 
10. Przepisy związane 
PN-75/B-10121      Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 


