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ST- 6 TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST  

 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków cementowo-wapiennych przy 
rozbudowie stacji uzdatniania wody o pomieszczenie magazynowe i pomieszczenie na 
agregat prądotwórczy w miejscowości Biskupice. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem: 
 

� Tynków cementowo-wapiennych, 
 
1.4.Określenia podstawowe 
 
Tynki cementowo-wapienne są mieszanką cementu, wapna, piasku i wody. Przeznaczone są 
na zewnątrz i do wewnątrz budynku, na ściany i sufity. Są one łatwiejsze w obróbce od 
tynków cementowych, ale mają mniejszą odporność na uszkodzenia i wilgoć. Mają również 
większą paroprzepuszczalność od tynków cementowych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

� Ręczne narzędzia montażowe zgodne z określonymi przez producentów 
poszczególnych elementów. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Materiały powinny być przewożone w opakowaniach fabrycznych. Należy w czasie 
transportu zabezpieczyć przewożone materiały przed możliwością przemieszczania się w 
skrzyni ładunkowej. 
 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w miejscach zadaszonych lub 
pomieszczeniach zamkniętych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie tynków cementowo - wapiennych 
 
 Przed przystąpieniem do robót tynkarskich muszą być ukończone wszystkie roboty 
stanu surowego, powinny być wykonane roboty instalacyjne, zamurowane wszelkie przebicia 
i bruzdy oraz obsadzona stolarka otworowa zewnętrzna. 
 
Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z 
warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 
tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni 
należy odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czystą wodą. Jeżeli istnieje 
potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji gruntujących. Tynków 
cementowych nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. 
Przed tynkowaniem podłoży gipsowych powierzchnię istniejących ścian należy zarysować 
ostrym dłutem w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm. Krawędzie 
styku płyt wiórowo-cementowych przed tynkowaniem należy wzmocnić pasami z 
nierdzewnej siatki metalowej. 
   
Tynki należy wykonywać w temperaturze powyżej + 5oC. Do wykonania tynków wskazane 
jest przystąpić po okresie osiadania i kurczenia się. 
  
Wilgotność muru w okresie rozpoczynania robót tynkarskich nie powinna przekraczać 8%. 
 
Zaleca się wykonanie tynków urządzeniami mechanicznymi zestawem do tynkowania 
bezsprężarkowego. 
 
Podczas wykonywania obrzutki tynkarz powinien trzymać wylot końcówki tynkarskiej w 
odległości ok. 20 - 30 cm od powierzchni podłoża, w zależności od konsystencji zaprawy. Kąt 
nachylenia końcówki w stosunku do tynkowanej powierzchni powinien wynosić około 60°. 
  
Wykonanie narzutu można rozpocząć po upływie ok. 4 godzin od wykonania obrzutki. 
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W pierwszej kolejności należy narzucić zaprawę na stropy pomieszczeń. 
 
Stropów gdzie przewidziano sufity podwieszane nie należy tynkować 
 
Za zespołem wykonującym narzut winien postępować zespół tynkarzy wyrównujący narzut, 
usuwający listwy i inne elementy wyrównując powstałe przy tym bruzdy ręcznie. 
  
Ostatnią czynnością jest zatarcie tynku przy użyciu pac. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
  
Badania jakości wykonanych robót polegają na ocenie zgodności montażu poszczególnych 
elementów z wytycznymi dokumentacji projektowej oraz wytycznymi producenta z 
uwzględnieniem podanej przez niego tolerancji. 
 
W przypadku nie zachowania wymaganych parametrów montażu Inspektor Nadzoru oceni 
wpływ tego odstępstwa na jakość wykonanych robót, a następnie podejmie decyzję o 
pozostawieniu zabudowanych elementów lub nakaże ich rozbiórkę. 
 
6.2. Sprawdzenie poprawności wykonania tynków cementowo –wapiennych 
 
Dla III klasy tynku przyjmuje się następujące wymagania: 
 
1. Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej lub założonego szablonu - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na 
długości łaty 2m. 
2. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od kierunku pionowego - nie większe niż 4 mm. 
3. Dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego - me większe niż 2 mm na 1 m i ogółem 
nie większe niż 7 mm dla całej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami. 
4. Dopuszczalne odchylenie przecinających się płaszczyzn od kata przewidzianego w 
dokumentacji projektowej - nie większe niż 4 mm na 1 m. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 
 
Obmiar robót polega na określeniu powierzchni zabudowanych sufitów oraz kompletności 
wyposażenia towarzyszącego oraz określeniu powierzchni wykonanych tynków. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem przyjętych tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór tynków cementowo – wapiennych 
 
Odbiór tynków dokonuje się 7 dni po ich wykonaniu. Jeżeli zachodzi obawa złej 
przyczepności tynku do podłoża odbiór przesuwa się na 21 dni od wykonania. 
 
Odbiór tynku polega na sprawdzeniu: 

� Zgodności z dokumentacją projektową 
� Właściwości użytej zaprawy 
� Należytej grubości warstwy 
� Przyczepności do podłoża 
� Rozmiaru i liczby wad 

 
Jakość zaprawy sprawdza się przez dotyk i oględziny. W przypadkach wątpliwych 
przeprowadza się analizę chemiczną. 
 
Grubość warstwy mierzy się w otworach Ø 30 mm wycinanych w tynku aż do podłoża. 
 
Przyleganie tynku sprawdza się przez opukiwanie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena 
 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3. 
 
Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca z 
obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i sporządzenie 
przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. 
 
Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i 
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
                                                                                
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy  
    odbiorze. 
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PN-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania  
    techniczne przy odbiorze. 
PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw  

    pocienionych. 
 
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw  

    pocienionych (Zmiana Az1). 
 
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
 
 


