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454-3  PODŁOśA I  POSADZKI  
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem posadzek 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. 

  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i 
tapetowanie ścian. 

  45432110-8 Kładzenie podłóg 
 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
-warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej pod posadzki, 
-posadzki z płytek gresowych i płytek podłogowych ceramicznych z wykonaniem cokołów z 
materiału uŜytego na posadzkę;  
-posadzki z parkietu 
-posadzek z paneli podłogowych, 
 
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 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
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nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 
mm. 
 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  
 
2.4 Wyroby terakotowe, gresowe 
Właściwości płytek podłogowych: 
-gatunek I 
-nasiąkliwość 3-6% 
-wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 45 Mpa 
-twardość wg skali Mosha 6-10 
-klasa ścieralność IV (zgodnie z normą EN 154) 
-grupy B, szkliwione, odporne na plamienie, przeciwpoślizgowe grupy R10 – kąt poślizgu 10-190 
(zgodnie z normmą DIN 51 130) 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
-Długość i szerokość:  ±1,5 mm 
-Grubość:  ± 0,5 mm 
-Krzywizna: 1,0 mm 
-Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek naleŜy stosować klej elastyczny. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe nienasiąkliwe, odporne na działanie środków 
dezynfekcyjnych 
Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 
opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
-Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłoŜyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokość składowania do 1,8 m. 
 
2.5. Panele podłogowe drewniane 
 
2.6. Parkiet 
 
Materiały powinny posiadać wszelkie atesty zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985) 
 
Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niŜ 
sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać 
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z  2004r. nr 92 poz. 881)  
 
3. Sprzęt 
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Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
 
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. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-
towaniem podłoŜa mlekiem wapienno-cementowym, ułoŜeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni 
na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ: 
na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
papy. 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 
dni nie powinna być niŜsza niŜ 5°C. 
Zaprawę cementową naleŜy przygotowywać mechanicznie.  
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 
cementu nie powinna być większa niŜ 400 kg/m3. 
Zaprawę cementową naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów większych niŜ 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
 
5.2 Podłoga z paneli drewnopodobnych  
Do ułoŜenia podłogi z paneli niezbędne są następujące narzędzia : 
a) młotek (500 g), 
b) przyrząd montaŜowy, 
c) miara drewniana lub zwijana, 
d) drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 
e) kliny drewniane, 
f) klocek do dobijania desek. 
Jako podkładu naleŜy uŜywać naturalnych materiałów  
O kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia. JeŜeli Ŝaden z boków pomieszczenia 
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nie przekracza 8 m, zaleca się układanie podłogi wzdłuŜ kierunku padania promieni słonecznych, 
czyli prostopadle do najbardziej nasłonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiarów 
większych niŜ 8 m lub pomieszczeń długich i wąskich, np. korytarzy, deski układać zawsze wzdłuŜ 
dłuŜszego boku. 
Jeśli wilgotność podłoŜa betonowego wynosi 2-3%, aby chronić podłogę przed wpływem 
pochodzącej z niego wilgoci, zaleca się izolację przeciwwilgociową - folię polietylenową grubości 
0,2 mm. trzeba ją ułoŜyć, zachowując min. 200 mm zakładkę, miejsca łączeń zabezpieczać taśmą 
klejącą. 
Układanie podłogi rozpocząć od ułoŜenia podkładu, krawędziami na styk Pierwszy pas  układać 
piórem do ściany. Poszczególne deski łączyć na krótszych krawędziach (czołach) przez  równoległe 
wsunięcie wyprofilowanych elementów złącza kolejnych składanych desek   i  do dobijania . 
Ostatnią deskę przycinamy, pamiętając o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w którą wkładamy 
drewniane kliny. KaŜdy kolejny zamontowany rząd dobijamy od strony czoła . 
Ostatni pas  naleŜy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułoŜeniem . Jeśli jest zbyt szeroki, zwęŜamy         
poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostałych docisnąć tak, aby 
zlikwidować szczelinę między ułoŜonymi klepkami. WzdłuŜ ściany musi zostać 
zachowanaszczelina dylatacyjna o szerokości 10-15 mm. 
Po ułoŜeniu podłogi usunąć kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykryć przyściennymi listwami 
dekoracyjnymi. Listwy mocować do ściany (nie wolno montować listew dekoracyjnych do 
podłogi), przy pomocy kołków rozporowych i wkrętów lub do uprzednio zamocowanych listew 
montaŜowych. Bezpośrednio po listwowaniu moŜna korzystać z  nowej podłogi. 
 
5.3 Posadzki z płytek  
a) Zalecenia ogólne: 
- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +50C i nie więcej 
niŜ +250C. Temperaturę tę naleŜy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz 
w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 
- Materiały uŜyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 
temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót, 
- Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych naleŜy 
sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 
- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
- Płytki naleŜy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki 
nie moŜe zawierać pustych miejsc. 
- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki naleŜy rozmierzać tak, aby docinki 
płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niŜ połowa płytki. 
b) Przygotowanie podłoŜa: 
- Z powierzchni betonowej naleŜy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak równieŜ 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, 
piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 
- PodłoŜe powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie 
mniejsza niŜ 0,5 MPa. 
- PodłoŜe musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin 
- Wilgotność nie moŜe przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
c) Roboty zasadnicze: 
- Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym 
podkładzie betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z 
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 
- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułoŜenia spoziomowanych płytek – reperów, których 
powierzchnia wyznacza połoŜenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułoŜyć w odstępach będących 
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wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną 
na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do 
pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 
- Do fugowania naleŜy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 
dniach.  
 
5.4  Układanie parkietu 
Parkiet musi odpowiadać normą. Nie moŜe mieć w czasie układania wilgotności innej niŜ 
dopuszczalna. pomiędzy parkietem względnie materiałami podkładowymi i stykającymi się z nimi 
elementami budynku naleŜy załoŜyć dylatacje. Ich szarość zaleŜy od gatunku drewna, rodzaju 
materiału podkładowego, sposobu montaŜu, wielkości powierzchni podłogi. 
Nad dylatacjami konstrukcyjnymi naleŜy w parkiecie i ewentualnie w materiale podkładowym 
załoŜyć dylatacje, natomiast dylatacje skurczowe naleŜy zamykać ewentualnie klamrować. 
Parkiet mocowany na gwoździe. 
Deszczułki posadzkowe i płyty parkietowe naleŜy łączyć ze sobą za pomocą wpustów lub obcych 
piór, układać ściśle i przybijać gwoździami sposobem krytym. Pióra obce muszą być umieszczone 
na całej długości i dobrze wbite. 
Deszczułki posadzkowe, płyty parkietowe montowane na klej. 
Deszczułki i płyty naleŜy przyklejać klejami do parkietu. Klej do parkietu nanosić na całej 
powierzchni podłoŜa lub materiału podkładowego. Deszczułki i płyty łączyć ze sobą za pomocą 
wypustów lub obcych piór i układać ściśle. Pióra obce muszą być umieszczone na całej długości i 
dobrze wbite. Spoiny pomiędzy deszczułkami nie mogą przekroczyć: 
-w przypadku parkietu o szerokości do 7cm – do 0,4mm z tym Ŝe na 1m2 dopuszcza się 
występowanie 3 spoin o szerokości do 0,8mm, 
-w przypadku parkietu o szerokości od 7mm – do 0,8mm z tym Ŝe na 1m2 dopuszcza się 
występowanie 3 spoin o szerokości do 1,6mm 
W przypadku występowania w podłodze wadliwie izolowanych przewodów, oraz zbyt niskiej 
wilgotności powietrza po ułoŜeniu parkietu występowanie większych spoin niŜ wyŜej wymienione 
nie jest wadą. 
Głuche miejsca nie są wadą, jeŜeli ułoŜone elementy nie poruszają się przy obciąŜeniu. Na 
podstawie dopuszczalnych tolerancji w równości podkładu nieosiągalne jest 100% pokrycie klejem 
spodu deszczułek. Za dolną granicę wystarczającego przyklejenia uznaje się 40% pokrycia spodu 
deszczułki klejem. 
Mozaika parkietowa. 
Mozaikę przykleja się klejem do parkietu, który naleŜy nanosić w wystarczającej ilości na całej 
powierzchni podłoŜa. Mozaikę naleŜy przesunąć w kleju, docisnąć i szczelnie ułoŜyć. Za dolną 
granice wystarczającego przyklejenia uznaje się 60% pokrycia spodu klejem. Przesunięcia wzoru 
wynikające z tolerancji wymiarowych mozaiki jest nie do uniknięcia. Dodatkowo ten efekt moŜe 
być wzmocniony w wyniku dopuszczonych normą nierówności podkładu. 
Parkiety i materiały podkładowe 
Parkiet nie wymaga ułoŜenia na podkładzie. JeŜeli jednak przewidziano podkład naleŜy go układać 
z przesunięciem w stosunku do parkietu. W przypadku mozaiki parkietowej płyty materiału 
podkładowego naleŜy układać diagonalnie do kierunku mozaiki.  
Listwy przypodłogowe. 
Drewniane listwy przypodłogowe muszą w naroŜnikach być łączone pod skosem. Listwy cokołowe 
naleŜy trwale mocować do ściany stalowymi sztyftami, kołkami umieszczonymi w odległości 
mniejszej niŜ co 60cm, lub na klej montaŜowy. Listwy przypodłogowe mocowane są gwoździami 
do parkietu. 
Szlifowanie. 
Parkiet mocowany na gwoździe naleŜy równomiernie szlifować bezpośrednio po ułoŜeniu, a parkiet 
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mocowany na klej, po wystarczający związaniu kleju. Ilość szlifów i granulacja materiału ściernego 
uzaleŜnione są od materiału który będzie uŜyty do zabezpieczenia powierzchni. 
Widoczne na gotowej powierzchni pod światło nierówności naleŜy oceniać zgodnie z odnośna 
normą określającą tolerancje wymiarowe powierzchni w budownictwie. 
Olejowanie i woskowanie. 
Parkiety naleŜy olejować i woskować bezpośrednio po wyszlifowaniu. 
Lakierowanie. 
Jeśli ustalono lakierowanie, parkiet musi być lakierowany bezpośrednio po wyszlifowaniu. 
Zleceniobiorca musi wybrać sposób lakierowania i lakier odpowiedni do przeznaczenia 
pomieszczenia i przewidywanej intensywności ruchu na podłodze. Lakierowanie naleŜy wykonać w 
taki sposób aby powstała jednolita powierzchnia. Po lakierowaniu zleceniobiorca musi przekazać 
zleceniodawcy pisemne zalecenia dotyczące pielęgnacji, powinny w nich być takŜe zawarte 
informacje odnośnie prawidłowej wilgotności i temperatury w pomieszczeniach. Lakierowanie 
posadzki drewnianej wykonywane jest w warunkach budowlanych i z tego powodu nie do 
uniknięcia jest występowanie w lakierze niewielkiej ilości wtrąceń takich jak drobiny kurzu, 
pojedyncze włosy wałka, które w Ŝaden sposób nie wpływają na trwałość i funkcjonalność powłoki. 
 
6. Kontrola jakości 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
6.3. NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki. 
 
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 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniŜej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 
sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka naleŜy przeprowadzić na podstawie 
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-
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liniowości naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 
1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy wykonać 
przez ocenę wzrokową. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
 powszechnego uŜytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 
podłogowe z poli (chlorku winylu). 


