
 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.12.00.00 POSADZKI 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek  na zadaniu „Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w 

Radoszkach”  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

B.12.01.00  Warstwy podkładowe na istniejące  posadzki z płyt OSB. 

B.12.01.01  Warstwa wyrównawcza grubości 6 mm, wykonana z maty korkowej na warstwie 

podkładowej z płyt OSB z oczyszczeniem i odkurzeniem podłogi. 

B.12.02.00  Podłoga z deski warstwowej pływająca. 

B.12.03.00  Posadzka płytek podłogowych ceramicznych terakotowych lub gres, luzem 

ułożonych na za prawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, 

ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, przycięciem, dopaso-

waniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem 

i umyciem powierzchni. 

B12.03.01  Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych, lub gres, luzem o 

wysokości 8 cm, ułożonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przy-

gotowaniem podłoża,  ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek,  

przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin 

zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych 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 (patrz SST B.04.02.00) 

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 



Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu 

lub wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak 

tłuszczowy) 

Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 

Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 

2.5. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 

Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych 

wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do 

powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk 

syntetyczny i żywice sztuczne) 

Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 

– penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75, 

– temperatura mięknięcia– nie normalizuje się, 

– przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną 

kitu o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w 

masie, 

– wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm, 

– spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się, 

– odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z 

wysokości 2,5 m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków, 

– gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm. 

2.6. Wyroby terakotowe 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 

a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

– barwa: wg wzorca producenta 

– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

– kwasoodporność nie mniej niż 98% 

– ługoodporność nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

– długość i szerokość:  ±1,5 mm 

– grubość:  ± 0,5 mm 

– krzywizna: 1,0 mm 

b) Gresy – wymagania dodatkowe: 

– twardość wg skali Mohsa  8  

– ścieralność V klasa ścieralności 

– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

– stopnice schodów, 

– listwy przypodłogowe, 

– kątowniki, 

– narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

– długość i szerokość: ±1,5 mm 

– grubość: ±0,5 mm 

– krzywizna:  1,0 mm 

c) Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo 

klej. 



Do wypełnienia spoin stosować zaprawy do fugowania 

 

d) Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m
2
 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...”. 

e) Transport 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

f) Składowanie 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

Wysokość składowania do 1,8 m. 

2.7.Płyty sklejkowe wodoodporne wg  PN-EN 635-1 PN-EN 635-2 PN-EN 635-2  

 

Sklejki produkowane z drzew liściastych i iglastych, na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej. 

Przeznaczone do użytku w warunkach wilgotnych lub zewnętrznych.  

 

Parametry techniczne:  

Grubości Klasy jakości Formaty 

3-45 mm 

I/II 
II/II 
II/III 
III/III 
III/IV 
IV/IV  

1525mm x 1525mm 
1250mm x 2500mm 
1220mm x 2440mm 
1500mm x 2500mm 
1500mm x 3000mm 

Cięcie formatów na wymiar  

 

 

Klasy jakości:  

 

KLASA I - sklejka wysokiej jakości, przeznacza do lakierowania. Dopuszczalne cechy 

charakterystyczne to sęki szpilkowe, zdrowe zrośnięte sęki, niewielkie wypełnienia, wstawki 

drewniane do 3szt./m2. Sklejki najczęściej stosowane w meblarstwie.  

 

KLASA II - sklejka o dobrej jakości powierzchni. Dopuszczalne cechy charakterystyczne to sęki 

szpilkowe, zdrowe zrośnięte sęki, niewielkie pęknięcia, wypełnienia, wstawki drewniane do 

6szt./m2. Sklejki przeznaczone do malowania lub lakierowania, mają zastosowanie także w 

meblarstwie.  

 

KLASA III - sklejka o słabej jakości powierzchni, dopuszcza się sęki zepsute i niezrośnięte, 

pęknięcia dziury po sękach, zakładki, pęcherze, przeszlifowania, przebicia klejone. Wypełnienia 

mogą odbiegać kolorystycznie od powierzchni, wstawki drewniane bez ograniczeń. Sklejki 

stosowane jako element konstrukcyjny.  

 

KLASA IV - powierzchnia sklejki nieszlifowana o słabej jakości. Dopuszczalne cechy 

charakterystyczne to dziury po sękach i pęknięcia, łaty i kliny, uszkodzenia krawędzi płyty. 

Wypełnienia mogą odbiegać kolorystycznie od powierzchni. Sklejki stosowane jako element 

konstrukcyjny. Znajduje zastosowanie w różnych gałęziach produkcyjnych, gdzie wygląd 

zewnętrzny nie odgrywa dużego znaczenia.  

 

Klasyfikacje sklejek ze względu na wygląd powierzchni określają polskie wersje norm 

europejskich:  

 



2.8.Naturalny podkład korkowy gr. 6 mm pod panele i podłogi pływające. 

  

Pierwszogatunkowy korek podkładowy, dzięki swojej unikalnej budowie, skutecznie eliminuje 

naprężenia powstające pomiędzy podłożem a podłogą, wyrównując jednocześnie 

powierzchniowe nierówności.  

Korek jest materiałem naturalnym. Jest to kora dębu korkowego, zawsze zielonej odmiany 

śródziemnomorskiej która pokrywa znaczne obszary wybrzeża śródziemnomorskiego.  

Warstwa korka naturalnego o grubości od kilku do kilkunastu centymetrów oddziela się od pni 

w okresach co 10 lat, bez żadnego uszczerbku dla zdrowia drzewa. Pod zdrewniałą warstwą 

wierzchnią jest ona elastyczna, miękka i wytrzymała.  

Korek posiada właściwości stabilizowania temperatury powietrza i wilgotności. Wpływa 

korzystnie na mikroklimat i akustykę pomieszczeń. W skuteczny sposób odizolowuje 

pomieszczenie od szkodliwego wpływu materiałów budowlanych.   

Lekki. Powietrze stanowi 90% objętości korka i około 50% jego masy. Korek jest materiałem 5-

krotnie lżejszym od wody, a ponieważ nie nasiąka wodą jest materiałem odpornym na wodę i 

niezatapialnym. Właściwość ta była najwcześniej znana i wykorzystywano ją już przed 

tysiącami lat.  

Elastyczny i ściśliwy. Błony komórkowe korka są bardzo giętkie, co sprawia, że jest on ściśliwy 

i bardzo elastyczny. Oznacza to, że powraca do poprzedniego stanu, gdy przestaje podlegać 

naciskowi. Gdy korek poddamy działaniu dużych sił, spręża się wtedy gaz w komórkach i 

zmniejsza się ich objętość. Gdy nacisk ustaje, komórki powracają do poprzedniego stanu i korek 

nie nosi śladów deformacji. Ta właściwość umożliwia zastosowanie korka jako parkietu 

podłogowego.   

Korek jest słabym przewodnikiem cieplnym i znakomitym izolatorem. Dzięki swojej małej 

przewodności termicznej korek jest zawsze ciepły w dotyku, bowiem nie przepuszcza, ani nie 

wchłania ciepła naszego ciała. W przeciwieństwie do innych materiałów korek zachowuje swoje 

właściwości izolacyjne w bardzo szerokim zakresie temperatur. Pod tym względem znacznie 

przewyższa na przykład styropian, który pod wpływem wysokich temperatur wyparowuje. 

Dodatkową zaletą korka jest jego obojętność chemiczna. Korek nie wchodzi w reakcje 

chemiczne z cieczami, nie ma smaku, zapachu i jest nieszkodliwy dla zdrowia. Stąd bierze się 

jego tradycyjne zastosowanie do zamykania butelek. Dzięki obecności tanin i brakowi białka 

korek nie jest podatny na działanie wilgoci i gnicie. 

 

Antystatyczny. Na powierzchni korka nie gromadzą się ładunki elektryczne, korek nie 

elektryzuje się. Dlatego nie przyciąga i nie pochłania kurzu. Nie powoduje także alergii.  

Pochłania drgania. Dzięki specyficznej strukturze korek nie przenosi drgań. Jest to możliwe 

dzięki porowatej strukturze i dużej elastyczności. Dlatego korek naturalny doskonale pochłania 

fale dźwiękowe i wibracje. 

2.9. Trójwarstwowa deska podłogowa gr. 14 mm. 

 Deska do podłóg pływających na podkładzie korkowym np. Barlinecka. 

Charakterystyka: 

 deska z lakierem inwestycyjnym z serii Professional, wysoce odporna na zarysowania i 

uszkodzenia mechaniczne  

 grubość 14 [mm]  

 szerokość panela drewnianego 207 [mm]  

 deska pokryta 7 warstwami lakieru w fazie produkcji  

 złącze BarClick  

Deska barlinecka powinna posiadać następujące cechy:  

 wymiary 2200 x 207 x 14 [mm]   

 trudnozapalność,  

 dzięki higroskopijności drewna, Deska Barlinecka posiada zdolność naturalnej regulacji 

mikroklimatu wnętrza, w którym jest zainstalowana. Nie elektryzuje powietrza i nie 



przyciąga kurzu (nie powoduje podrażnień ani alergii). Wszystkie składniki użyte przy 

produkcji spełniają najostrzejsze normy ekologiczne (posiadamy wszelkie „atesty 

higieniczne"),  

 złącze deski Barclick  

 możliwość montażu na elektrycznym i wodnym ogrzewaniu podłogowym.  

 

Standardowe gatunki drewna w serii PROFESSIONAL to - dąb, jesion, orzech, merbau.  

 Poz.  Określenie Parametru  Wartość             

 1.  Odporność na zarysowania SC3  

 2.  Odporność na ścieranie wg. EN 14354   WR3 - 7000   

 3.  Odporność na ścieranie wg. EN 438 N50   Minimum 330  

 4.  Klasyfikacja ogniowa   Wyrób trudnozapalny Cfl-S1  

 5.  Twardość drewna Kg/mm
2
   od 2,6 do 5,4  

 6.  Elastyczność lakieru   EC3  

 7.  Śliskość lakieru wg EN 1339 zal. J   USRV18  

 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

 Roboty wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu podłóg. 

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 należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 



8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń 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 należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowości należy 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 należy 

wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m

2
 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje przygotowanie podłoża, 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 użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 

 


