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OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego  architektoniczno-budowlanego. 

 

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany do 
przebudowy pomieszczeń  po laboratorium w budynku „Zielonogórskich Wodociągów 
i Kanalizacji” Sp. z o.o.  przy ul. Zjednoczenia 110A w Zielonej Górze  

Zakres opracowania obejmuje: 
- roboty budowlane rozbiórkowe, 
- wykucie nowych otworów w ścianach, zamurowanie otworów  w ścianach, wykonanie             
  nowych ścianek systemowych, 
- montaż stolarki drzwiowej, montaż parapetów wewnętrznych, 
- roboty posadzkowe, 
- uzupełnienie tynków i okładzin wewnętrznych, 
- roboty malarskie , 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 

      Projekt wykonawczy opracowano na podstawie: 
 
 - zlecenia na prace projektowe, 
 - wytycznych i uzgodnień inwestora, 
 - obowiązujących norm i przepisów. 

 

 3. Materiały budowlane. 

 

a) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów określonych w projekcie 
architektoniczno-budowlanym  i w  projekcie wykonawczym.  

b) Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym robotom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust.1 
ustawy - Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie.  

c) Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 
Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, że 
każdy produkt dostarczony na plac budowy będzie oznakowany znakiem CE, albo 
oznakowany polskim znakiem budowlanym. 
 

4.  Roboty rozbiórkowe ścian i ścianek. 
 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być 

usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie 

stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce  wskazane 

przez Inwestora. 



        

W koszcie pozycji rozbieranego elementu wchodzi wyniesienie go poza 

budynek i  złożenie we wskazanym miejscu. 

Wykucie otworów drzwiowych . 

Prace należy rozpocząć po odłączeniu instalacji elektrycznej przez 

uprawniona osobę. 

         Przed wykuciem otworów drzwiowych należy nad otworem 

drzwiowym wykuć i osadzić nadproża strunobetonowe SBN określone w 

rysunkach konstrukcyjnych. Otwór należy wykuć po osiągnięciu 

wytrzymałości normowej wytrzymałości połączenia nadproża z ścianą.  

 

      5. Montaż ścianek działowych. 

 

  Projektowane ścianki gr.10,13,15,19 cm – z płyt gipsowo kartonowych 

gr. 12,5 mm ułożonych na profilu stalowym. W pomieszczeniach 

sanitarnych płyta wodoodporna. W pomieszczeniu wc  męskim ścianka 

pomiędzy pisuarem a kabiną do wysokości 250 cm. 

 Do wykonania ścianek działowych i obudów zastosowano następujące 

materiały : 

 • Płyta gipsowo – kartonowa „zwykła” (GK) – grubość 12,5 mm w 

pomieszczeniach  o wilgotności względnej do 70,0 %  

 • Płyta gipsowo - kartonowa „woda” (GKI) – grubość 12,5 m – płyta 

zapewnia  zmniejszone wchłanianie wilgoci i nasiąkliwość poniżej 10,0 %, 

przeznaczona do  zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 

godzin) podwyższonej  wilgotności względnej powietrza do 85,0 % - 

pomieszczenia higieniczno – sanitarne  

 • Profile ścienne  C75, C100 o szerokości odpowiednio  75, 100 mm, 

długość  elementów od 2,60 do 12,0 m. Profile wykonane ze stali pokryte 

ochronna warstwą  cynku. Profile posiadają specjalne otwory do 

prowadzenia instalacji elektrycznych i  sanitarnych.  

• Profile ścienne  U75, U100, U100/80 o szerokości odpowiednio 75 i 100 

mm ,  długość elementów – 4,0 m wykonane n z blachy stalowej 

ocynkowanej.  

• Gipsy szpachlowe do spoinowania połączeń.  

• Płyta z wełny mineralnej z włókien szklanych o wymiarach 1200 x 600 

mm i  grubości 75 i 100 mm do akustycznej. 

 Skrajne profile UW zamocować do stropu i podłoża zgodnie z instrukcją 

montażu podanego przez producenta danego systemu. Profile słupkowe CW 

zamocować w rozstawie osiowym 60 cm Okładzina ścian z płyt GK 

Okładzinę wykonywać za pomocą pionowo ustawionych płyt z 

zachowaniem odstępu od podłoża ok. 1 cm. Nie wykonywać styków płyt na 

profilach słupków drzwiowych. 

Mocowanie płyt do konstrukcji, połączenia, styki – należy wykonywać 

starannie wg wskazań instrukcji montażu przekazanej przez producenta. 

W miejscach przewidywanego mocowania przyborów sanitarnych lub 

pochwytów należy w szkielecie wykonać odpowiednie wzmocnienia 

przewidywane przez producenta systemu. To samo dotyczy prowadzenia 

instalacji elektrycznych i sanitarnych. 

         Kształtowniki „U” mocowane są do podłogi i stropu przy pomocy   

        gwoździ wstrzeliwanych lub rozporowych kołków wbijanych.  
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  Dla polepszenia właściwości akustycznych przegrody, pod profile „U” podkłada 

się taśmę głuszącą z tworzywa spienionego. Pomiędzy zamocowane do stropu i 

podłogi profile „U” wstawiane są słupki z profili „C”. Rozstawia się je dokładnie co 

600 mm (w szczególnych przypadkach co 400 mm). Profile „C” nie są trwale łączone z 

profilami „U”. Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się z płyt gipsowo-

kartonowych (o  gr. 12,5 mm) nakładanych dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia 

oraz wymogi ppoż decydują o rodzaju zastosowanej płyty. Długości mocowanych płyt 

należy dobierać do wysokości pomieszczenia. Mocowanie płyt do rusztu odbywa się 

przy pomocy samo nawiercających się blacho wkrętów. Pionowe spoiny między 

płytami wypełnia się gipsem szpachlowym. Połączenie taśmy zbrojącej na 

połączeniach między płytami zabezpiecza je podczas późniejszej eksploatacji przed 

pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków uzyskuje 

się jednolitą gładką powierzchnię pod malowanie lub okładanie płytkami 

ceramicznymi. Dla poprawienia parametrów akustycznych wnętrze ścianki  wypełnić 

wełną mineralną.  

 

6. Montaż stolarki drzwiowej. 

 

Stolarka drzwiowa – drzwi firmy Porta Resist z ościeżnicą przylgową w kolorze 

uzgodnionym z inwestorem. 

Drzwi z pomieszczeń biurowych otwierane na korytarz należy wyposażyć 

w samozamykacze. 

 Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża 

i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W  przypadku 

występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni, ościeże 

należy oczyścić i naprawić. W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych 

z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 

przekątnych. Wykonawca montażu  stolarki powinien dysponować wszelkim 

potrzebnym sprzętem. 

 W sprawdzone i przygotowane ościeża należy wstawić stolarkę na podkładkach 

lub listwach. 

 Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzanych w ościeżu. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lub pianką, a 

szczelinę przykryć listwę. 

Przed trwałym umocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnicy w pionie i 

poziomie. 

 

7. Roboty posadzkowe. 

 

  Istniejącą posadzka wykonaną z płytek gresowych 33x33 cm, ze względu na 

stan techniczny należy wymienić na inna posadzkę gresową np. płytki gresowe 60 cm 

x 17,5 cm w kolorze drewnopodobnym lub szarym. 

W pomieszczeniach sanitarnych posadzkę należy układać ze spadkiem w kierunku 

kratki ściekowej. 

 Przed przystąpieniem do robót należy z powierzchni istniejącej posadzki usunąć 

wszelkie zanieczyszczenia, luźne części oraz inne utrudniające przyczepność. 

Powierzchnia powinna być sucha i równa. 

          



        

                      Po wykonaniu warstwy szczepnej i całkowitym utwardzeniu należy 

   dokonać sprawdzeniu poziomu poszczególnych posadzek.      

  W przypadku znacznej różnicy należy w miejscach zaniżonych  

  wykonać    wylewkę samopoziomującą.  

 Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych 

należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, 

posegregować płytki wg. wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 

sposób układania płytek.  
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość 

i szerokość spoin.   Na jednej płaszczyźnie płytki powinny 

być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 

szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego 

rozplanowania wymaga posadzka zawierająca określone w dokumentacji 

wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór 

kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 

stawianych podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być 

przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.  
 Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego 

narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję 

klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 

„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem 50 st. 

Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać 

całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 

płytek.  
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji 

klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa spod płytek i pokrywa 

minimum 65% powierzchni płytki.  
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna 

wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu 

około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i 

równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 

6-8 mm.  
 Po nałożeniu kom[pozycji klejącej układa się płytki od 

wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę 

należy ją lekko przesunąć do podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 

pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 

płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć 

na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji 

klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe 

płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Dla uzyskania jednakowej 

wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.Przy 

całkowitym stwardnieniu kleju, ze spoin pomiędzy płytkami należy 

usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie 

układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i 

wykończeniowe.  
 Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla 

cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 

podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 

godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony 

przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W 

przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem 

należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą).  
           Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania   

         (zaprawę fugową) po powierzchni posadzki pacą gumową.  
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  Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami 

ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy 

zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można 

dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 

spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 

naklejoną gładką gąbką.  Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka 

temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 

wysychaniu spoi poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

 

8. Tynki i okładziny wewnętrzne. 

 

   TYNKI. 

Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po: 

 - wykonaniu ścianek działowych, 

 - wykonaniu tynków 

 - zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych. 

     Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 

mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

 Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach 

mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne,  podłoża 

gipsowe. Należy zwrócić uwagę na działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. 

Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali, a pozostające w kontakcie z 

gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 

 

  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 użycia natychmiast po zarobieniu 

wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie 

można podzielić na: 

- gipsy tynkarskie, 

- gipsy szpachlowe, 

- tynki cienkowarstwowe, 

- gładzie. 

Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich: 

- gips tynkarski maszynowy GTM 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 podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła 

silikatowa, beton komórkowy). 

 Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. 

Do  właściwości podłoża należy zawsze dostosować rodzaj gipsu 

tynkarskiego  oraz technikę wykonawczą.  



        

       Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być     

 zagruntowane  środkami gruntującymi redukującymi chłonność 

podłoża i zwiększającymi  przyczepność. 

   Do podłoży betonowych i żelbetowych 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 podłoża  

 Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się 

maszynowo lub ręcznie na odpowiednio przygotowane podłoże tynkarskie w 

taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię. 

Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany 

równomiernie wodą, a następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką.. Po 

krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzać przy użyciu 

odpowiednich narzędzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna 

powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie 

pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie może 

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 można na powierzchni betonowej nałożyć 

dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład gruntujący. Najpóźniej 

jeden dzień po wykonaniu tynku można „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 podłoża. Masę naniesioną na ścianę 

wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można 

usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. 

Następnie powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą 

warstwą i delikatnie przeszlifować. 

  W przypadku, gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia 

i uniknąć jednego szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię 

„mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się wówczas już po 20 

minutach od nałożenia pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynków 

wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do 

utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt 

szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu 

czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. 

 Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że 

strumień gorącego powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na 

powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt 

szybkie„wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do 

jego uszkodzenia. 

  

 Okładziny wewnętrzne. 

 

 1. Materiały. 

       Materiały stosowane do wykonywania robót okładzinowych z płytek 
ceramicznych powinny mieć: 
- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi     
normami, 
- certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub z PN, 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru norm polskich, 
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- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. 
      Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 

dotycząca składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania 

robót okładzinowych. 

Zastosowane materiały: 

- zaprawa klejąca do płytek ściennych weber ZP 414 

- płytki ścienne  firmy Ceramika „Nowa Gala” – ESTILE , o wymiarach 

20X20   Kl.I  w  kolorze jasny beż lub uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Po 

wykonaniu 2 warstw płytek tj. na wysokości około 60 cm należy na  całej długości 

ścian  ułożyć jeden rząd płytek o odcieniu ciemniejszym.  

- listwa wykańczająca, dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do płytek, 

- stosować zaprawę fugową wodoodporną, w narożnikach silikon do fug o 

dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, dodatkiem środka 

grzybobójczego, w kolorze fugi. 

 

Materiały pomocnicze. 

Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

- środki ochrony płytek i spoin, 

- środki do usuwania zanieczyszczeń, 

- środki do konserwacji okładzin.  

Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6- 12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gąbki do mycia i czyszczenia, 
wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 

2. Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

  - ściany betonowe 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
- płyty gipsowo-kartonowe. 

Przed przestąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. 

Podłoża na starych tynkach powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.  W przypadku wystąpienia 
nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie 
preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). 

 W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
wymagania: 

- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona z starych 
powłok malarskich, 



        

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2m, nie może przekraczać 3mm przy liczbie 
odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4mm na  
  wysokości kondygnacji, 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2mm na 1m. 
  Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 

klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 
cementowej, cementowo wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

 

 3. Wykonanie okładzin 
  Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość 
spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne 
powinny mieć jednakową szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składająca się z, różnego rodzaju i wielkości płytek. 
     Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę 
drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomicy. Łatę mocuje się 
na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z 
instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek 
i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na 
podłoże gładka krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnie zębata 
krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejącą powinna być rozłożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji 
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. 
 Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości 
podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6mm.  
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim 
dla niej miejscu. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne 
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
woda mokrym pędzlem. 
 Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w 
przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę 
można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 
należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna 
gąbką. 

 Przed przestąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. 
 Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
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Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się 
okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki 

 

4.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące  okładzin 
  Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczać 2mm na długości 2m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2mm na długości 
2m, 
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 
1m i 3mm na długości całej okładziny, 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 

       9. Roboty malarskie. 

   Materiały: 

-  grunt Caparol –Haftgrund . 

-  tapeta z włókna szklanego – firmy CAPAROL- Capaver Glas Gawebe K. 

- farba wewnętrzna Caparol  Inedeko W-  plus -farba odporna na pleśń i     

  grzyby  w kolorze     białym– pomieszczeniach   wilgotnych. 

- farba Caparol –Malewit W – kolor biały – ściany powyżej 2,0 m i sufity. 

- farba Caparol – indeko – plus w pozostałych pomieszczeniach. 

 Wszelkie zmiany są dopuszczalne za zgodą zamawiającego 

 Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

Wykonywanie robót. 

W sanitariatach  - płytki ceramiczne do wysokości 205 cm,  powyżej tapeta 

z włókna szklanego malowana farbą CAPAROL Malerit –W w kolorze białym. 

 W pokoju śniadań wzdłuż blatu do przygotowania posiłków płytki 

ceramiczne do wysokości 2,00 m, powyżej tapeta z włókna szklanego 

malowana farba CAPAROL Indeko – plus. 

Pozostałe pomieszczenia pozostałe – tapeta z włókna szklanego malowane 

farba CAPAROL Indeko-plus w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Sufity w 

wszystkich pomieszczeniach w kolorze białym.   

 Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być 

niższa +8 st.C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 

2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8 st.C. 

Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania 

temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1 st.C.  
 W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych 

powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń 

ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać 

po :  
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych ( z wyjątkiem montażu 

armatury i urządzeń  sanitarnych) 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych  



        

- całkowitym ułożeniu posadzek  
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.  

 Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być 

naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo – 

wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 

wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy 

odbić a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo – 

wapienną.  
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone 

zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1 : 1996 dla danego 

typu farby podkładowej.  
 Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.   
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

 

 10. Parapety. 

Istniejące betonowe malowane, część obłożone płytkami ceramicznymi. 

Należy zerwać płytek ceramicznych i  obłożenie nakładkami 

renowacyjnymi komorowymi z PCV w kolorze białym.  

    Przed montażem wewnętrznych parapetów z twardego PCV należy 

całkowicie usunąć istniejące płytki ceramiczne, pozostałe parapety 

betonowe wyrównać, wyczyścić  oraz zagruntować istniejące podłoże. 

    Parapet wewnętrzny  z PCV po przygotowaniu podłoża, przyklejamy na 

całej powierzchni muru za pomocą kleju montażowego. Styk parapetu z 

oknem i ościeża muru uszczelniamy masą uszczelniającą(silikon). 

Parapet nie powinien wystawać za istniejący parapet betonowy  nie więcej 

niż 10-40 mm. Po zamontowaniu parapetu i wykonaniu mokrych robót 

budowlanych niezwłocznie usuwamy z niego folię zabezpieczającą.  

   Parapet po zamontowaniu na powinien być w poziomie na całej 

powierzchni bez zarysowań o jednolitej barwie.  
 
Wszelkie zmiany są dopuszczalne za zgodą zamawiającego. 

  
   UWAGI. 

 

 Wszystkie roboty budowlano-montażowe , a także odbiór robót   należy 

wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania 

i  odbioru robót wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzenne 

i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. 

Materiały budowlane winny posiadać świadectwa i aprobaty techniczne 

oraz odpowiadać ustaleniom odnośnych norm. 

     

      OPRACOWAŁ: 
 

 

 


