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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszanychz płyt g-k na ruszcie metalowym w
ramach Remontu budynku Urz ędu Gminy w Radłowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim
znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu
wykonanie :

– sufitów podwieszanych z płyt g-k na ruszcie metalowym, 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów,
wymagań i sposobów oceny podłoŜy, wymagań dotyczących wykonania sufitów z plyt g-k
na ruszcie metalowym oraz ich odbiorów.
W zakres robót wchodzi:

sufity podwieszone:
-sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji
-potwierdzenie odpowiedniej dla montaŜu wilgotności pomieszczenia
-rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych
-zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania
zamocowanie profili przyściennych
-zawieszenie rusztu sufitu
-wypełnienie sufitu płytami g-k wodoodpornymi
-szpachlowanie i wzmacnianie złączy i naroŜników
-impregnowanie powierzchni
-usunięcie pozostałości z montaŜu i wyczyszczenie zabrudzeń

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST-00  „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz
za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
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2. MATERIAŁY

2.1.  Ogólne  wymagania  dotycz ące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania
podano w ST-00.

Materiały stosowane do wykonania w/w powinny mieć:

– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  Ŝe  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze
zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z
europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

– deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez
producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez  Komisję
Europejską, albo

– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  Ŝe  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

– termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. WODA 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę z wodociągów. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne i oleje i muł. 

2.2.2. PŁYTY GIPSOWE 
Stosować płyty GK grubości 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w

pozostałych pomieszczeniach – zwykłe. Tam, gdzie zaprojektowano stosować płyty

GKF.

Płyta GKF to impregnowana ognioodporna o grubości 12,5mm płyta gipsowo-kartonowa
z dodatkiem ciętego włókna szklanego. 
Podstawowe wymiary:
-szerokość 1200mm
-długość od 2000mm do 3000mm
-cięŜar około 10,8kg/m2

2.2.3. MASY SZPACHLOWE 
. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa 
. Urabialność ok.60min 
. Przyczepność do podłoŜa > 0,3MPa 

2.2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NOŚNA 
- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125 
- grubość blachy 0,6mm z tolerancją wg PN-H-92201:1996 
- powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19µm 
- mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej
powietrza 75% 
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  .

Do wykonania robót mozna uŜyć dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru  i  zgodnego  z  ofertą,  umoŜliwiającego  prawidłowe  wykonanie  powyŜszego
zakresu robót.

4. TRANSPORT
4.1.  Ogólne  wymagania  dotycz ące  transportu  podano  w  ST-00  "Wymagania

ogólne" pkt. 4 . 

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. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymag ania ogólne” .

Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i
harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane
roboty budowlane.
a) Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych powinny być
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
b) Zalecane temperatury montaŜu od 11°C do 35°C. Nale Ŝy równieŜ utrzymywać stałą
wilgotność powietrza. 

5.2. WYKONYWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH   
MontaŜ sufitów podwieszanych wykonuje się w następującej kolejności: 

1. zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszenia sufitu 
2. wyznaczenie rozstawu wieszaków 
3. zamocowanie wieszaków do konstrukcji 
4. zamocowanie profili głównych podłuŜnych 
5. montaŜ profili poprzecznych 
6. ułoŜenie izolacji 
7. pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocą
wkrętów co 15 cm. 
8. poszpachlować spoiny. 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i
odchylenie krawędzi od lini prostej nie powinny być większe niŜ 1mm/m. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” .

Sufit  podwieszany  naleŜy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  producenta  i  zgodnie  z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej. 

Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”
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Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  naleŜy  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi
właściwych  WTWOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagan ia ogólne” .

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  przez  słuŜby  geodezyjne  pomiarów  z
natury,  udokumentowanych  operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagan ia ogólne” pkt. 8 .
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodność z dokumentacją techniczną,

b. rodzaj zastosowanych materiałów,

c. przygotowanie podłoŜa,

d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach,

e. wichrowatość powierzchni.

ad.  e)  Powierzchnie  suchych  tynków powinny  stanowić  płaszczyzny  pionowe,  poziome
lub  o  kącie  pochylenia  przewidzianym  w  dokumentacji.  Kąty  dwuścienne  utworzone
przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z
wcześniejszych  załoŜeń  zawartych  w  dokumentacji.  Krawędzie  przycięcia  płaszczyzn
powinny  być  prostoliniowe.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i
krawędzi suchych tynków naleŜy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz
przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2
mb,  w dowolnym miejscu  powierzchni.  Pomiar  prześwitu  pomiędzy łatą  a  powierzchnią
suchego  tynku  powinien  być  wykonywany  z  dokładnością  do  0,5  mm.  Dopuszczalne
odchyłki powierzchni są podane w poniŜszej tabeli.

Odchylenie
powierzchni

suchego tynku od
płaszczyzny  i

odchylenia krawędzi
od linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawędzi od
kierunku

Odchylenie
przecinających się

płaszczyzn od
kąta

przewidzianego w
dokumentacjipionowego poziomego
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nie większa niŜ
2 mm i w liczbie nie

większej niŜ 2 na
całej długości łaty

kontrolnej o długości
2 mb

nie większe niŜ
1,5 mm na 1 mb i

ogółem nie więcej niŜ
3 mm w

pomieszczeniach do
3,5 mm wysokości

oraz nie więcej niŜ 4
mm w pomiesz.
powyŜej 3,5 m

wysokości

nie większe niŜ 2 mm
na 1 mb i ogółem nie
więcej niŜ 3 mm na
całej powierzchni

ograniczonej
ścianami, belkami itp.

nie większe niŜ
2 mm

8.2. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny przeprowadza się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość
jest  określona  w  umowie.  Celem  odbioru  pogwarancyjnego  jest  ocena  stanu  sufitów  i
obudów z płyt g-k i pcv po uŜytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w
tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych  związanych  z  usuwaniem  zgłoszonych
wad.

Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  elementów
stalowych z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy
wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych elementach.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST-00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

- Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".
- Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru

Robót Budowlano – MontaŜowych
- Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
- Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

przedkładając InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację
powykonawczą robót.

- Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
-Dokumentacja powykonawcza 
-Dziennik Budowy 
-Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
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-Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców
-Protokoły odbiorów częściowych

W trakcie odbioru robót naleŜy sprawdzić: 
-stan i  wygląd ścian,  obudów i  sufitów pod  względem równości,  pionowości,

spoziomowania i sztywności 
-rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
-uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

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 Odporność ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Informator o montaŜu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i
sufitów podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp.
z o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów.

Informator-Poradnik  „Zastosowanie  płyt  gipsowo-kartonowych  w  budownictwie”  –
wydanie IV – Kraków 1996 r.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.


