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NAJWAZNIEJSZE OZNACZBNIA I SKROTY

osT - ogólna specyfikacja techniczna
ssT - szczegółowa specyfikacja techniczna
ITB - InsĄltut Techniki Budowlanej
PN - Polskie Normy



1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przędmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania, wbudowania i odbioru stolarki
budowlanej okiennej w ramach zadania: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w Budynku Szkolnyn
w Radoszkach.
Specyfftacja techniczna jest dokumentem pomocniczp przy rea|izacji i odbiorzę robót.

1.2. ZaW es stosowania SST

ogólna specyfikacja techniczna (oST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniv i realizacji
robot budowlanych.

1.3. Zakres robot objęĘch SST

Ustalęnia zawarte w niniejszej specyfikacji doĘczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem
stolarki okiennej i drzwiowej:

- wykucie Z muru starych oŚciemic drewnianych
- osadzenie nowych oŚcięznic opĘmalnych wymiarowo do danego otworu okiennego z uszcze]rrięnięm
sĘku ościezric z muręm pianką uszczelniającą
- osadzęnię parapetów
_ uzupełnienie tynku na ościeżach wewnętrmych i zewnętrznych
- szpach|owanie i odmalowanie farbą emulsyjną Ęnku ościezy wewnętrmych i zewnętrznych
- odwiezięnię starej stolarki

1.4. określenia podstawowe
1.4.1. Skrzydło- ruchoma część okna, drzwi lub wrót zamocowana w ościeznicy lub bezpoŚrednio w otworze
budowlanyn
l.4.2. ościeżnica- rama słuŻąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałę w otwofze
budowlanym
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi' odpowiędnimi polskimi normami i z
definicjami w SST ''Wymagania ogólne''.

1.5. ogólne wymagania doĘczące robót

ogóhe wymagania dotyczące robót podano w SST ''Wymagania ogólne''.
Montaż stolarki budowlanej powinien odbywać się na podstawie dokumentacji' która powinna zawierać:

- wkaz ilościowy wyrobów zpodziałem na typy, wymiary główne

2. MATERIAŁY
2.1. ogólne wymagania doĘczące materialów

ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST ''Wymagania
ogólne''.

2.2. Rodzaje m ateriałów

Materiałami stosowanymi przy montaŻa stolarki są:
- okna PCV w okleinie drewnopodobnej w kolorze uzgodnionym z inwestoręm

Stolarka okienna PCV powinna spehriać wymagania dokumentacji projektowej orazposzlzęgólnych
norm' a takze posiadać atest producenta.



3. sPRzĘT
3.1. ogólne wymagania doĘczące sprzętu

ogólne wymagania doĘczące Sprzętu podano w SST 'Wymagania ogólne''.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót ujętych w specyfikacji

- więrtarka
- poziomica
- innę drobne narzędzia

4. TRANSPORT
4.1. ogólne wymagania doĘczące transpońu

ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST ,,Wymagania ogólne''.

4.2. Transpoń materiałów

MateriaĘ niezbędne do wykonania prac przewidzianych w SST możnaprzewozić dowolnymi Środkami
transportu w warunkach zabezpieczĄących je przed zanteczyszczeniem bądźuszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKoNYWANIE RoBÓT

ogólne zasady wykonywania robót podano w SST 'Wymagania ogólne''.

5.1. Montaż stolarki okiennej

ościeznice okienne drewniane naleĄ mocować do muru Za pomocą kotew stalowych odpowiednich co
do długości w zależnoŚci od rodzaju ościeznicy i materiału Ściany. odległość między punktami mocowania
oŚcieżnicy nie powinna być większa niŻ75cm, a maksymalne odległości od naroĄ oŚcieżnicy nie większe niż
3Ocm.
Dla stolarki PCV należy wypełnić wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz iloŚci kotęw
iłączników.
Kotwy w ościeżnicach PCV powinny być tak rozmieszczone by ich odstęp od progu i nadproza był mniejszy niż
25cm, a ich rozstaw mniejszy niz 80cm.

Styki ościeżnicy z murem należy uszczelnić pianka izo\acyjna, zabezpieczając odpowiednio oŚciemicę
przed odksŻałceniem' a skrzydła przed zanieczyszczeniemloklejając taŚmą ochronną/
Producent stolarki PCV dostarcza szczegółowa instrukcję wbudowywania tych wyrobów.
Kol ejnoŚć czynnośc i montazu przedstawia się następuj ąco :

- zdjąć skrzydła z oŚcieżnicy i nasunąć na występy ościeznicy kotwy
- wstawić ościeżnice w otwór zachowując ok. 5cm pomiędzy ościemicą i węgarkiem na piankę
- ustawić w poziomie i pionie oŚcieznicę
- Zamocować ościeżnicę w kotwach
- załoiryć skzydła
- wypekrić szczelinę pianka
- osadzenia parapetów



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ogólne zasady kontroli jakości robót

ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST ,,Wymagania ogólne''.
Każdy System profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokładnie zawarte tolerancje zarówno, co do

odkształceń samego profilu jak i jego montazu. ogólnie moźma powiedzieć' ze profil sam w sobie nie powinien
być odksŻałcony więcej jak l mm przy przyłożeniu do niego laĘ pomiarowej przy wysokości do 1,5 m, przy
wyższych do 1,5mm. zaś odchyłki montażowe nie powirury przekraczaĆ 1'5 mm od pionu czy poziomu na l
mętr.

ościemice drewniane winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscu połączeń z
muręm.

odchylenie od pionu oŚcieżnic okiennych nie może przelrłaczać 2mm na metr oŚcieżnicy, nie więcej jednak jak
3 mm na całą oŚciezrice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogą być większe jak 3 mm.
Zamknięte skrzydła okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywać żadnych luzów.
otwarte okieme nie mogą się same zamykać.
okucia elementów powinrry być zamocowane w sposób trwały.
Szczęlność stolarki PCV sprawdza stę przez włozenie w dowolnym miejscu pomiędzy oŚcieŹnicę a ramiaka
paska papieru pakowego szerokości Zcm. JęŻęli po zamknięciu pasek nie daje się wyciągnąćbez zerwania,
drzwi uznaje się za szczelne.
Kontrolę jakoŚci montażu stolarki PCV przeprowadzić zgodnie z wymaganiami producenta.

7. oBMIAR RoBÓT

ogólne zasady obmiaru robót podano w SST ,,Wymagania ogólne''.
Jednostka obmiarową jest:
- stolarka okienna PCV

8. oDBIÓR RoBÓT
8.1. ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumęntacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jeŻeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daĘ wynik poz}.tywny.
Przy odbiorze końcowym montażu stolarki naleĘ przeprowadzić następujące badarria:

- sprawdzenie zgodności z dokumęntacją kosŹorysową lprzez porównanie/
- sprawdzęnię atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie
- sprawdzenie osadzenie ościezy w murze /pkt.6.2. SST/
- sprawdzęnia stanu technicznego zamocowanej stolarki iokucia, szklenie, innę akcęsoria/

9. PoDsTAwA PŁATNoŚcI

ogólne ustalęnia doĘczące podstawy płatnoŚci podano w SST,,W1'magania ogó|ne''.
Podstawą płatnoŚci robót murowych jest kosaorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceną za jednostkę

obmiaru danego typ robót.

l0. Przepisy rwiązane

10.1. PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wynagania i badania.
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