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ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

„Dokumentacja budowlano-wykonawcza przebudowy budynku PAN w zakresie aranżacji wnętrz"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
posadzkowych  i  okładzinowych  z  płytek  przy  użyciu  cementowych  i  dyspersyjnych  kompozycji  klejowych  (grubo,
średnio  –  cienkowarstwowych)  z  zapraw  przygotowanych  fabrycznie  w  budownictwie  mieszkaniowym,  użyteczności
publicznej i budownictwie przemysłowym.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej
(SST) stosowanej 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  prostych
robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy
zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z  doświadczenia  oraz uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz
przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:
– pokrycie podłóg płytkami (posadzki, wykładziny), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,
– pokrycie  ścian  płytkami  (okładziny),  które  stanowią  warstwę  ochronną  i  kształtującą  formę  architektoniczną

okładanych elementów.
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z zapraw przygotowanych

fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje określenie  wymagań  odnośnie własności  materiałów,  wymagań  i  sposobów oceny

podłoży, wykonanie posadzek i okładzin wewnętrznych oraz ich odbiory. 
Specyfikacja  nie  obejmuje  wykładzin  i  okładzin  chemoodpornych  wykonywanych  z  zastosowaniem  reaktywnych

zapraw klejowych oraz wykonywanych według metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla
konkretnego obiektu. 

Specyfikacja  nie  obejmuje  wykładzin  i  okładzin  wykonywanych  w  pomieszczeniach  mokrych  oraz  na  zewnątrz
(tarasy,  balkony,  elewacje)  jak  również  na  jastrychach  asfaltowych  lub  epoksydowych.  Tego  typu  prace  ujęte  są  w
osobnych ST.

1.5. Określenia podstawowe, definicje

Określenia  podane w niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami  podanymi  w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a także podanymi poniżej:
podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe i okładzinowe z płytek.
mata  kompensacyjna  –  systemowy  materiał  z  tworzywa  sztucznego  pozwalający  na  kompensację  naprężeń
pomiędzy płytką a podłożem (pochodzących np. od obciążeń termicznych).
mata  rozdzielająca  –  systemowy  materiał  z  tworzywa  sztucznego  o  specjalnym  kształcie,  pozwalający,  w
ograniczonym  zakresie,  na  uniezależnienie  pracy  wykładziny  od  pracy  podłoża  (np.  w  przypadku  wykonywania
wykładzin  na  niestabilnych/zanieczyszczonych/zarysowanych  podłożach).  Mata  rozdzielająca  może  pełnić  funkcję
maty kompensacyjnej. 
izolacja termiczna – warstwa ciepłochronna konstrukcji zapewniająca komfort cieplny.
paroizolacja – warstwa zapobiegająca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia znajdującego się poniżej w konstrukcję
podłogi.
warstwa  ochronna/rozdzielająca/separacyjna  –  warstwa  zapewniająca  ochronę  znajdującej  się  poniżej  warstwy
konstrukcji lub rozdzielająca sąsiednie warstwy, których bezpośredni kontakt ze sobą jest niedozwolony.
jastrych  zespolony  –  zespolony  z  podłożem  podkład  (najczęściej  cementowy  lub  betonowy)  wykonany  na  płycie
konstrukcyjnej, zespolony z nią za pomocą warstwy sczepnej.
warstwa sczepna – polimerowo-cementowa  warstwa  pomiędzy  podłożem  cementowym  (betonem)  oraz  jastrychem
zespolonym,  poprawiająca  przyczepność  i  uniemożliwiająca  powstawanie  zbyt  dużych  naprężeń  (i  w  konsekwencji
odspojenia) w strefie styku.
jastrych  pływający  –  podkład  (najczęściej  cementowy,  betonowy  lub  anhydrytowy)  będący  podłożem  pod  płytki,
ułożony na izolacji termicznej i oddzielony od niej warstwą rozdzielającą oraz oddylatowany od ścian.
jastrych  na  warstwie  rozdzielającej  –  podkład  (najczęściej  cementowy,  betonowy  lub  anhydrytowy)  będący
podłożem pod płytki, ułożony na warstwie rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego, nie związany z podłożem oraz
oddylatowany od ścian.
cementowa  zaprawa  klejąca  –  mieszanina  wiążących  hydraulicznie  spoiw,  kruszyw  i  dodatków  organicznych,
mieszana z wodą lub składnikiem ciekłym (płynem zarobowym) bezpośrednio przed użyciem.
dyspersyjna  zaprawa  klejąca  –  wodna  dyspersja  polimerowa  lub  mieszanina  polimerowych  dyspersji,  dodatków  i
wypełniaczy. Gotowa do użycia.
reaktywna  zaprawa  klejąca  –  mieszanina  żywic  syntetycznych  (zazwyczaj  epoksydowych)  wiążących  na  skutek
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reakcji chemicznej, wypełniaczy mineralnych i dodatków organicznych.
grubowarstwowa  zaprawa  klejąca  –  klej  do  płytek  (cementowy  lub  reaktywny)  przeznaczony  do  stosowania  w
warstwie o grubości od 20 mm.*)

średniowarstwowa  zaprawa  klejąca  –  klej  do  płytek  (cementowy  lub  reaktywny)  przeznaczony  do  stosowania  w
warstwie o grubościach od 5 mm do 20 mm.*)

cienkowarstwowa zaprawa klejąca – klej do płytek przeznaczony do stosowania w warstwie o grubości do 5 mm.*)

płytki  wielkoformatowe  –  w  literaturze  technicznej  nie  ma  jednoznacznie  zdefiniowanych  wymiarów  płytek,  które
można  sklasyfikować  jako  wielkoformatowe.  Firmy  produkujące  kleje  i  zaprawy  spoinujące  za  wielkoformatowe
przyjmują  płytki  większe  niż  33∗33  cm  lub  40∗40  cm  (zależy  od  firmy).  Wytyczne  Merkblatt:  Verlegung  von
grossformatigen Keramikplatten im Innenbereich za wielkoformatowe definiują płytki o powierzchni przynajmniej 3000
cm2  lub  o  boku  przynajmniej  70  cm.  Z  kolei  wytyczne  Untergründe  für  Wandbeläge  aus  Keramik,  Natur  –  und
Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich za wielkoformatowe definiują płytki o powierzchni przynajmniej 1600
cm2.  Wg  Fachinformation  03  Grossformatige  keramische  Fliesen  und  Platten  za  wielkoformatowe  płytki  uznaje  się
płytki  o  powierzchni  >0,25  m2  i  długości  boku  przynajmniej  60  cm.  Austriackie  wytyczne  Großformatige  keramische
Belagselemente  sowie  Belagselemente  mit  rektifizierten  Kanten  za  wielkoformatowe  uznają  płytki  o  krawędzi
przynajmniej 35 cm.  

*) podane przedziały grubości są dość płynne, definicje i zalecenia poszczególnych producentów klejów mogą się od siebie różnić.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robót posadzkowych i okładzinowych

Roboty posadzkowe i  okładzinowe należy wykonać  na podstawie dokumentacji,  której  wykaz oraz podstawy prawne
sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja  wykonania  robót  posadzkowych  i  wykładzinowych  powinna  zawierać  co  najmniej  następujące
informacje i rozwiązania dotyczące:
– materiałów do wykonywania posadzek i okładzin z płytek,
– lokalizacji i warunków użytkowania,
– rodzaju i stanu podłoży pod posadzki i okładziny.
W projekcie powinny być zawarte:
– wymagania  dla  podłoża,  ewentualnie  sposób  jego  wykonania  lub  naprawy,  z  wyszczególnieniem  materiałów  do

napraw,
– specyfikacje  materiałów  do  wykonania  posadzek  i  okładzin  z  powołaniem  się  na  odpowiednie  dokumenty

odniesienia  (normy,  europejskie  oceny  techniczne,  aprobaty  techniczne  –  wydane  do  31  grudnia  2016  r.,  a  po
zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny techniczne,  karty techniczne),

– sposoby wykonania posadzek i okładzin z płytek z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu wykończenia,
– kolorystyka i wzornictwo układanych płytek,
– wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i okładziny,
– zasady konserwacji posadzek i okładzin.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na budowie materiałów
przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych.

2.2. Podłoża

Posadzki  z  płytek  klejonych  za  pomocą  klejów  cementowych  lub  dyspersyjnych  wykonywane  są  najczęściej  na
podłożu:
– z betonu,
– z  zapraw  naprawczych  np.  typu  PCC  (polimerowo-cementowych)  lub  CC  (cementowych)  z  systemów  naprawy

konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
– z jastrychu cementowego,
– z jastrychu anhydrytowego,
– z suchego jastrychu gipsowego,
– z maty kompensacyjnej/rozdzielającej.

Posadzki z płytek klejonych za pomocą klejów cementowych wykonywane są także na podłożu:
– z lastryko, 
– z istniejących okładzin ceramicznych.

Posadzki  na  podłożach  drewnianych  lub  drewnopochodnych  (np.  deski,  płyta  OSB)  traktować  należy  jako
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rozwiązanie jednostkowe (indywidualne) i wymagają one indywidualnego podejścia.
Okładziny  z  płytek  klejonych  za  pomocą  klejów cementowych  lub  dyspersyjnych  wykonywane  są  najczęściej  na

podłożu:
– z betonu,
– z  zapraw  naprawczych  np.  typu  PCC  (polimerowo  cementowych)  lub  CC  (cementowych)  z  systemów  naprawy

konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
– z tynku tradycyjnego, cementowego lub cementowo-wapiennego,
– z płyt GK, płyt gipsowo-włóknowych,
– płyty styropianowe lub z XPS, pokryte zaprawą cementową z siatką zbrojącą, zgodne z odpowiednimi aprobatami

technicznymi  –  wydanymi  do  31  grudnia  2016  r.,  a  po  zakończeniu  okresu  ich  ważności  krajowymi  ocenami
technicznymi, 

– z tynku gipsowego.
Rzadziej  wykonuje się  okładziny bezpośrednio na podłożach murowanych (z elementów ceramicznych, bloczków

betonowych, bloczków z betonu komórkowego, silikatowych, z ceramiki porotyzowanej i bloczków gipsowych) oraz na
istniejącej okładzinie ceramicznej jak również macie kompensacyjnej.
2.2.1. Beton
Podłoże betonowe (żelbetowe) powinno być  zgodne z PN-EN 206+A1:2016-12.  Klasę  betonu określa  dokumentacja
techniczna (za minimalną klasę betonu przyjmuje się C8/10, zalecane C12/15). 
2.2.2. Zaprawy naprawcze typu PCC lub CC
Zaprawy  naprawcze  (typu  PCC  (polimerowo-cementowe)  lub  CC  (cementowe)  powinna  być  zgodne  z  PN-EN
1504-3:2006. Zaleca się, aby były klasyfikowane przynajmniej jako R2. 
2.2.3. Jastrych zespolony
Do wykonywania jastrychu zespolonego stosuje się:
– beton zgodny PN-EN 206+A1:2016-12, 
– jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003, 
– jastrych anhydrytowy zgodny z normą z PN-EN 13813:2003, 
– zaprawę naprawczą typu PCC lub CC, zgodną z PN-EN 1504-3:2006.

Parametry wytrzymałościowe podłoża i materiału jastrychu zespolonego muszą być porównywalne. 
Za  minimalną  klasę  betonu  przyjmuje  się  C12/15,  za  zalecaną  C16/C20.  Wytyczne  ITB  Warunki  techniczne

wykonania i  odbioru robót  budowlanych –  część  B:  Roboty  wykończeniowe.  Zeszyt  5:  Okładziny i  posadzki  z  płytek
ceramicznych wymagają podłoża z betonu klasy min C16/20 przy grubości przynajmniej 50 mm.

Jastrych  cementowy  wg  DIN  18560-3:2004  powinien  być  klasy  przynajmniej  C20  F3,  wg  DIN  18157-1:1979-07
powinien cechować się wytrzymałością na ściskanie wynoszącą przynajmniej 15 MPa (C15).

Wytyczne Zement Merkblatt B19 – Zementestrich przy obciążeniu lekkim ruchem kołowym (miękkie, pompowane
koła,  prędkość  do  10  km/h)  a  więc  w  pomieszczeniach  typu  warsztaty  samochodowe  czy  parkingi  w  budownictwie
jednorodzinnym wymagają jastrychu klasy C35 F5.

Wytyczne  ITB  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  część  B:  Roboty  wykończeniowe.
Zeszyt  5:  Okładziny i  posadzki  z płytek  ceramicznych wymagają  podłoża z zaprawy cementowej  o  grubości  min.  25
mm i wytrzymałości na ściskanie przynajmniej 12 MPa  a na zginanie 3 MPa.

Jastrych  anhydrytowy wg DIN 18560-3:2004  powinien  być  klasy  przynajmniej  C20  F3.  wg  DIN  18157-1:1979-07
powinien cechować się wytrzymałością na ściskanie wynoszącą przynajmniej 15 MPa (C15).
Zaleca się, aby zaprawy PCC lub CC były klasyfikowane przynajmniej jako R2.

Minimalna (w najcieńszym miejscu) grubość jastrychu zespolonego wykonanego z betonu lub zaprawy cementowej
powinna wynosić 3 cm. 

Jeżeli  jastrych zespolony wykonywany jest  z suchej  zaprawy (cementowej)  zarabianej  czystą  wodą  jego grubość
powinna wynosić  min. 1 cm (wartość zalecana) o ile producent nie mówi inaczej. 

Grubość  w  najcieńszym  miejscu  jastrychu  wykonanego  z  zaprawy  typu  PCC  lub  CC  zależy  od  wytycznych
producenta dla zastosowanej zaprawy (w praktyce dla zapraw PCC od 1 mm).

Na warstwę  sczepną  pod warstwy z materiałów cementowych stosować  zaprawy z systemów napraw konstrukcji
żelbetowych  lub  emulsje  polimerowe  dodawane  do  wody  zarobowej  (wiążące  są  wytyczne  producenta  materiału  na
jastrych). Warstwy sczepnej nie wykonuje się, gdy warstwą spadkową jest  zaprawa PCC lub CC o grubości warstwy
do 5 mm. Pod jastrychy anhydrytowe podłoże należy zawsze zagruntować systemowym gruntownikiem.

O ostatecznych parametrach jastrychu zespolonego i jego grubości decyduje dokumentacja projektowa. 
2.2.4. Jastrych na warstwie rozdzielającej
Parametry  wytrzymałościowe  i  grubość  jastrychów  na  warstwie  rozdzielającej  wg  DIN  18560-4:2012  dla  różnych
obciążeń podano w tabeli.

Rodzaj jastrychu Klasa
Grubość w mm przy obciążeniu 

użytkowym ≤ 2 kN/m2 lub
punktowym ≤ 1 kN

użytkowym ≤ 3 kN/m2 lub
punktowym ≤ 2 kN

cementowy CT
F4 ≥ 35 ≥ 55
F5 ≥ 35 ≥ 45

anhydrytowy CA1)

F4 ≥ 35 (≥ 35) ≥ 55 (≥ 45)
F5 ≥ 35 (≥ 30) ≥ 45 (≥ 40)
F7 ≥ 35 (≥ 30) ≥ 40 (≥ 35)

1) wielkości w nawiasach dotyczą jastrychu samopoziomującego (upłynnionego)



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

6

Wg  wytycznych  Beläge  auf  Calziumsulfatestrich.  Keramische  Fliesen  und  Platten,  Naturwerkstein  und
Betonwerkstein  auf  calziumsulfatgebundenen  Estrichen  w  pomieszczeniach  mieszkalnych  (obciążenie  użytkowe  nie
przekraczające 2 kN/m2) za minimalną grubość anhydrytowego jastrychu samopoziomującego przyjmuje  się 40 mm.

Wg wytycznych Beläge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein
auf  beheizten  und  unbeheizten  Zementgebundenen  Fußbodenkonstruktionen  w  pomieszczeniach  mieszkalnych
(obciążenie  użytkowe  nie  przekraczające  2  kN/m2)  za  minimalną  grubość  jastrychu  cementowego  przyjmuje  się  45
mm.

Wytyczne Zement Merkblatt B19 – Zementestrich przy obciążeniu lekkim ruchem kołowym (miękkie, pompowane
koła,  prędkość  do  10  km/h)  a  więc  w  pomieszczeniach  typu  warsztaty  samochodowe  czy  parkingi  w  budownictwie
jednorodzinnym wymagają jastrychu klasy C35 F5.

Wytyczne  ITB  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  część  B:  Roboty  wykończeniowe.
Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych wymagają:
• podłoża z  zaprawy cementowej  o  grubości  min.  35  mm i  wytrzymałości  na  ściskanie  przynajmniej  12  MPa  a  na

zginanie 3 MPa, 
• podłoża z betonu klasy min C16/20 o grubości min. 50 mm.

O  ostatecznych  parametrach  jastrychu  na  warstwie  rozdzielającej  i  jego  grubości  decyduje  dokumentacja
projektowa. 
2.2.5. Jastrych pływający
Parametry wytrzymałościowe i grubość jastrychów pływających wg DIN 18560-2:2009, dla różnych obciążeń podano w
tabelach:

obciążenie użytkowe  ≤ 2 kN/m2:
Rodzaj jastrychu Klasa Grubość w mm

cementowy CT
F4 ≥ 45
F5 ≥ 40

anhydrytowy CA1)

F4 ≥ 45 (≥ 35)
F5 ≥ 40 (≥ 35)
F7 ≥ 35 (≥ 35)

obciążenie użytkowe ≤ 3 kN/m2 lub obciążeni punktowe (nacisk koła) ≤ 2 kN:
Rodzaj jastrychu Klasa Grubość w mm

cementowy CT
F4 ≥ 65
F5 ≥ 55

anhydrytowy CA 1)

F4 ≥ 65 (≥ 50)
F5 ≥ 55 (≥ 45)
F7 ≥ 50 (≥ 40)

Wg  wytycznych  Beläge  auf  Calziumsulfatestrich.  Keramische  Fliesen  und  Platten,  Naturwerkstein  und
Betonwerkstein  auf  calziumsulfatgebundenen  Estrichen  w  pomieszczeniach  mieszkalnych  (obciążenie  użytkowe  nie
przekraczające 2 kN/m2) za minimalną grubość anhydrytowego jastrychu samopoziomującego przyjmuje  się 40 mm.

Wg wytycznych Beläge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein
auf  beheizten  und  unbeheizten  Zementgebundenen  Fußbodenkonstruktionen  w  pomieszczeniach  mieszkalnych
(obciążenie  użytkowe  nie  przekraczające  2  kN/m2)  za  minimalną  grubość  jastrychu  cementowego  przyjmuje  się  45
mm.

Wytyczne Zement Merkblatt B19 – Zementestrich przy obciążeniu lekkim ruchem kołowym (miękkie, pompowane
koła,  prędkość  do  10  km/h)  a  więc  w  pomieszczeniach  typu  warsztaty  samochodowe  czy  parkingi  w  budownictwie
jednorodzinnym wymagają jastrychu klasy C35 F5.

Wytyczne  ITB  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  część  B:  Roboty  wykończeniowe.
Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych wymagają:
• podłoża z  zaprawy cementowej  o  grubości  min.  40  mm i  wytrzymałości  na  ściskanie  przynajmniej  12  MPa  a  na

zginanie 3 MPa,
• podłoża z betonu klasy min C16/20 o grubości min. 50 mm.

Podane powyżej grubości  jastrychów należy zwiększyć,  gdy projektowane jest  ogrzewanie podłogowe.  Docelowa
grubość  warstwy  powinna  wynikać  ze  specyfiki  projektowanego  ogrzewania  (elektryczne,  wodne)  oraz  zaleceń
producenta stosowanego materiału. 

O ostatecznych parametrach jastrychu pływającego i jego grubości decyduje dokumentacja projektowa. 
2.2.6. Mata kompensacyjna/rozdzielająca
Wymagania stawiane tego typu materiałom określa producent systemu
2.2.7. Istniejące okładziny ceramiczne
Istniejące  posadzki/okładziny  z  płytek  muszą  być  stabilne,  bez  spękań,  rys,  wykruszonych  spoin  itp.  błędów.  W
przypadku  stwierdzenia  uszkodzeń  należy  określić  ich  przyczynę  i  jeżeli  to  możliwe,  naprawić.  Przyczepność  do
podłoża istniejących płytek nie powinna być mniejsza niż 0,5 MPa.
2.2.8. Ściany murowane
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Konstrukcję  ściany  (nośna,  działowa,  z  ceramiki  porotyzowanej,  bloczków  betonowych,  bloczków  z  betonu
komórkowego,  silikatowych,  gipsowych,  cegieł,  pustaków,  itp.)  jak  również  rodzaj  i  parametry
cegieł/kamieni/bloczków/pustaków oraz klasę i rodzaj zaprawy/kleju określa dokumentacja techniczna. 
2.2.9. Tynk tradycyjny

Wg  DIN  18157-1:1979-7  okładziny  można  wykonywać  na  tynku  cementowym  lub  cementowo-wapiennym  o
grubości min 10 mm i  wytrzymałości  odpowiednio min. 6 MPa (klasa CS IV lub CS III  wg PN-EN 998-1:2016-12 – z
zastrzeżeniem minimalnej wytrzymałości), oraz 2,5 MPa (klasa przynajmniej CS II wg PN-EN 998-1:2016-12). 

Na  ścianie  z  elementów  drobnowymiarowych  wytyczne  ITB  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  –  część  B:  Roboty  wykończeniowe.  Zeszyt  5:  Okładziny  i  posadzki  z  płytek  ceramicznych  wymagają
wykonania cementowego lub cementowo-wapiennego, dwuwarstwowego, zatartego na ostro tynku (obrzutka + narzut)
klasy CS III wg PN-EN 998-1:2016-12.

W  przypadku  płytek  wielkoformatowych  wytyczne  Untergründe  für  Wandbeläge  aus  Keramik,  Natur  –  und
Kunststein  (Fliesen  und  Platten)  im  Innenbereich  wymagają  podłoża  z  tynku  klasy  CS  IV  lub  CS  III  wg  PN-EN
998-1:2016-12 o wytrzymałości na ściskanie przynajmniej 6 MPa.
2.2.10. Podłoża gipsowe
Płyty  gipsowo  kartonowe  powinny  być  zgodne  z  odpowiednimi  normami  (PN-EN  520+A1:2012)  lub  aprobatami
technicznymi  –  wydanymi  do  31  grudnia  2016  r.,  a  po  zakończeniu  okresu  ich  ważności  krajowymi  ocenami
technicznymi.  Płyty  gipsowo-włóknowe  powinny  być  zgodne  z  odpowiednimi  normami  (PN-EN  13815:2008  „Wyroby
gipsowe z dodatkiem włókien – Definicje,  wymagania i  metody badań”)  lub aprobatami technicznymi – wydanymi do
31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowymi ocenami technicznymi.

Płyty gipsowo-kartonowe, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych, część
C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń mokrych, mogą być stosowane na
powierzchni ścian (i sufitów) tylko wtedy, gdy: 
• ugięcie  płyty  przy  rozstawie  podpór  500  mm  i  obciążeniu  siłą  100  N  prostopadłą  do  włókien  kartonu,  rozłożoną

liniowo, nie powinno być większe niż 0,8 mm,
• obciążenie niszczące prostopadle do kierunku włókien kartonu nie powinno być niższe niż 600 N.

Zdecydowanie zaleca się stosowanie podwójnej warstwy płyt GK. Niemieckie zalecenia wymagają stosowania płyt
GK o grubości przynajmniej 12,5 mm. 

Zgodnie  z  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  część  C:  Zabezpieczenia  i  izolacje,  zeszyt  6:
Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń mokrych płyty gipsowe powinna spełniać następujące warunki:
– powierzchnia płyt powinna być gładka i równa, bez uszkodzeń kartonu, krawędzi i narożników,
– płyty powinny być o wilgotności masowej nie przekraczającej 1%,
– złącza płyt powinny być zabezpieczone specjalnymi taśmami. 

Tynki gipsowe powinny mieć grubość przynajmniej 10 mm (dopuszcza się minimalne lokalne pocienienie o max. 2
mm) i wytrzymałość na ściskanie min. 2 MPa. Powierzchnia tynku nie może być filcowana lub gładzona. 
Płytek i płyt wielkoformatowych nie wolno układać na podłożu gipsowym.

2.3. Materiały

Wszystkie  materiały do wykonania robót  posadzkowych i  okładzinowych z płytek  powinny odpowiadać  wymaganiom
zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  europejskich  ocenach  technicznych,  aprobatach  technicznych  –
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności w krajowych ocenach technicznych).

Rodzaj  płytek  i  ich parametry techniczne musi  określać  dokumentacja  projektowa.  Szczególnie  dotyczy to  płytek
dla których muszą być określone takie parametry jak np. odporność na ścieranie, mrozoodporność i twardość.
2.3.1. Płyty i płytki 
Płytki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14411:2016-09.

Tabela – klasyfikacja płytek wg PN-EN 14411:2016-09
Metoda 
produkcji Grupa I Grupa IIa Grupa IIb Grupa III

A – ciągnione
AIa – E ≤ 0,5%*) AIIa-1 – 3%<E≤ 6%*) AIIb-1 – 6%<E≤ 10%*)

AIII – E>10%
AIb – 0,5%<E≤ 3% AIIa-2 – 3%<E≤ 6%*) AIIb-2 – 6%<E≤ 6%*)

B – prasowane
na sucho

BIa – E ≤ 0,5%
BIIa – 3%<E≤ 6% BIIb – 6%<E≤ 10% BIII – E>10%

BIb – 0,5%<E≤ 3%

*) różnice w innych właściwościach fizycznych i chemicznych.

Płytki  grupy  I  mogą  być  stosowane  wewnątrz  i  na  zewnątrz,  grupy  IIa  wewnątrz  w  pomieszczeniach  mokrych  a
płytki grupy IIb i III wyłącznie wewnątrz pomieszczeń suchych. 

Za mrozoodporne można uznać płytki o nasiąkliwości nie przekraczającej 3% (płytki grupy I), płytki o nasiąkliwości
do 6% (płytki grupy IIa) tylko wtedy, gdy producent deklaruje mrozoodporność wg PN-EN ISO 10545-12:1999. 
Zastosowania płytek w zależności od wytrzymałości mechanicznej podano w tabeli.

Tabela – Zastosowania płytek w zależności od wytrzymałości mechanicznej. 
Siła łamiąca Zastosowanie Rodzaj obciążenia

poniżej 1500 N w budownictwie mieszkaniowym,
łazienkach, itp normalne (typowe) obciążenia
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1500-3000 N drobny przemysł, administracja,
handel

obciążenia ruchem kołowym – koła pompowane 

3000-5000 N przemysł
obciążenia ruchem kołowym – koła gumowe pełne i
pompowane – 
naprężenia do 6 MPa

5000-8000 N
przemysł, supermarkety

obciążenia ruchem kołowym – koła z tworzyw sztucznych i
stalowe – 
naprężenia 6-20 MPa

powyżej 8000 N obciążeniu ruchem kołowym – koła stalowe – naprężenia
powyżej 20 MPa

Dobór płytek w zależności od twardości powierzchniowej (w skali Mohsa) podano w tabeli.
Tabela. Dobór płytek w zależności od twardości powierzchniowej w skali Mohsa

Rodzaj pomieszczenia Wymagana twardość w skali Mohsa
pokoje, sypialnie, łazienki min 50
Kuchnie, przedpokoje, korytarze 50-60
Budynki użyteczności publicznej > 60

Twardość gresów wynosi zwykle 7÷8°.

Dla  płytek  szkliwionych  klasyfikację  ścieralności  i  przykłady  zastosowań  podaje  w  załączniku  „N”  norma  PN-EN
14411:2016-09. Szczegóły podano w tabeli.
Tabela. Dobór płytek szkliwionych ze względu na klasyfikację ścieralności wg normy PN-EN 14411:2016-09

Klasa 
ścieralności Pomieszczenie/powierzchnia Rodzaj obuwia

0 płytki szkliwione tej klasy nie są zalecane do zastosowania na podłogi

1 pomieszczenia mieszkalne takie jak łazienki i sypialnie – bez
bezpośredniego wejścia z zewnątrz i o małym natężeniu ruchu 

buty o miękkiej podeszwie lub
chodzenie boso

2 pomieszczenia mieszkalne takie jak pokoje dzienne w mieszkaniach,
jadalnie – bez bezpośredniego wejścia z zewnątrz i o średnim
natężeniu ruchu, w najgorszym razie okazjonalnie wystawionych na
działanie małych ilości wnoszonych cząstek ścierających (za wyjątkiem
kuchni, wejść i wszystkich innych pomieszczeń wystawionych na duży
ruch)

buty z podeszwami miękkimi
lub normalnymi

3 pomieszczenia/powierzchnie o średnim natężeniu ruchu, z
bezpośrednim dostępem z zewnątrz , po których chodzi się w butach z
normalnymi podeszwami, wystawione na częste działanie wnoszonych
małych ilości cząstek ścierających – kuchnie, hole, korytarze, balkony,
logie i tarasy w budynkach mieszkalnych

buty z normalnymi podeszwami

4 pomieszczenia/powierzchnie z intensywnym ruchem pieszym, z
bezpośrednim dostępem z zewnątrz, po których chodzenie odbywa się
w zabrudzonym obuwiu – warunki ostrzejsze niż dla klasy 3 – wejścia,
kuchnie zakładowe, hotele, salony wystawowe i handlowe

zabrudzone, twarde obuwie

5 pomieszczenia/powierzchnie z bardzo intensywnym ruchem pieszym,
gdzie wnoszone są cząstki materiału ścierającego – miejsca publiczne
takie, jak centra handlowe, hole lotnisk, hole hotelowe, przejścia
publiczne dla pieszych, zastosowania przemysłowe

zabrudzone, twarde obuwie

W przypadku intensywnych obciążeń mechanicznych zaleca się stosowanie płytek nieszkliwionych (np. typu gres). 
W  przypadku  wykładzin  podłogowych  w  pomieszczeniach  mieszkalnych,  np.  kuchniach,  salonach,  itp.  należy

zwrócić  uwagę  na ich odporność  na plamienie oraz odporność  na środki  czyszczące. Płytki  szkliwione cechują  się  z
reguły dobrą  i  bardzo dobrą  odpornością  na  plamienie.  W  przypadku  płytek  i  płyt  nieszkliwionych,  które  mnogą  być
narażone na plamienie, zalecana jest konsultacja z producentem, a w przypadku płytek szkliwionych narażonych na
oddziaływanie nietypowych substancji plamiących wykonanie dodatkowych badań. 
Posadzki np. w kuchniach zbiorowego żywienia traktuje się jako posadzki przemysłowe. 

Dodatkowe wymagania stawiane płytom i płytkom wielkoformatowym 
Wymagania  normowe  (PN-EN  14411:2016-09)  dotyczące  dopuszczalnej  odchyłki  powierzchni  płyty  od  płaszczyzny
(zwichrowanie powierzchni) nie zawsze będą wystarczające. Zwykle za maksymalną dopuszczalną krzywiznę/odchyłkę
przyjmuje się ±2 mm, jednak należy sprawdzić, jaką tolerancję gwarantuje producent i  określić, czy w odniesieniu do
konkretnego wymiaru płytek i sposobu ułożenia jest to dopuszczalna tolerancja (krzywiznę płytek może „uwypuklić” np.
ich ułożenie z przesunięciem o połowę długości boków).

2.3.2. Zaprawy klejące do płytek
2.3.2.a Kleje cementowe
Wymagania stawiane cementowym klejom do płytek wg PN-EN 12004+A1:2012 podano w tabeli.
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Tabela. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym wg PN-EN 12004+A1:2012
Wymagania podstawowe – kleje cementowe klasy C1
Przyczepność początkowa [N/mm2] ≥ 0,5
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie [N/mm2] ≥ 0,5
Przyczepność po starzeniu termicznym [N/mm2] ≥ 0,5
Przyczepność zamrażania-rozmrażania [N/mm2] ≥ 0,5
Czas otwarty – przyczepność po czasie nie krótszym niż 20 min ≥ 0,5
Wymagania podstawowe – kleje szybkowiążące
Przyczepność wczesna po czasie nie dłuższym niż 6 godzin ≥ 0,5
Czas otwarty – przyczepność po czasie nie krótszym niż 10 min ≥ 0,5
Wymagania dodatkowe – kleje cementowe klasy C2
Przyczepność początkowa [N/mm2] ≥ 1
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie [N/mm2] ≥ 1
Przyczepność po starzeniu termicznym  [N/mm2] ≥ 1
Przyczepność zamrażania-rozmrażania [N/mm2] ≥ 1
Wymagania fakultatywne – właściwości specjalne
Odkształcalność poprzeczna [mm]

–  Klasa S2 > 5 
–  Klasa S1 2,5 – 5
Spływ [mm] ≤ 0,5
Wydłużony czas otwarty – przyczepność po czasie nie krótszym niż 30 min ≥ 0,5

Kleje  klasy C2S1 lub C2S2 są  przede wszystkim stosowane do wykonywania okładzin  i  wykładzin  zewnętrznych
(tarasy,  balkony,  elewacje)  oraz w wewnątrz w miejscach narażonych na intensywne oddziaływania termiczne  (duży
gradient  temperatury  i/lub  szokowa  zmiana  temperatury)  jak  również  w  basenach  pływackich  (w  części  niecki  pod
lustrem wody) oraz na podłożach drewnianych lub z materiałów drewnopochodnych (np. płyty OSB). 

Kleje klasy C2 należy stosować przy wykonywaniu okładzin na starej, stabilnej glazurze (alternatywą jest klej klasy
C1 z warstwą sczepną) oraz nietypowych, tzw. trudnych podłożach (niskonasiąkliwe, lastryko, itp.). 

W  przypadku  klejów  przeznaczonych  do  wykonywania  okładzin  na  warstwach  hydroizolacji  podpłytkowej  np.  w
pomieszczeniach  wilgotnych  lub  mokrych,  należy  kierować  się  wytycznymi  producenta  systemu  (klej  +  izolacja
podpłytkowa). 

W systemach ogrzewania podłogowego i ściennego zalecane, jednakże nie obligatoryjne, jest stosowanie zapraw
klejowych klasy C2, chyba że z indywidualnej analizy wynika konieczność stosowania klejów odkształcalnych.

Do  wykonywania  okładzin  ściennych  należy  stosować  kleje  o  zmniejszonym  spływie  (T),   wykładziny  zaleca  się
układać na klejach rozpływnych (dedykowanych płytkom podłogowym).

2.3.2.b Kleje dyspersyjne
Wymagania stawiane dyspersyjnym klejom do płytek wg PN-EN 12004+A1:2012 podano w tabeli.
Tabela. Wymagania techniczne stawiane klejom dyspersyjnym wg PN-EN 12004+A1:2012
Wymagania podstawowe – kleje dyspersyjne klasy D1
Początkowa wytrzymałość na ścinanie [N/mm2] ≥ 1
Wytrzymałość na ścinanie po starzeniu termicznym [N/mm2] ≥ 1
Czas otwarty – przyczepność po czasie nie krótszym niż 20 min ≥ 0,5
Wymagania dodatkowe – kleje dyspersyjne klasy D2
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie [N/mm2] ≥ 0,5
Przyczepność w podwyższonej temperaturze [N/mm2] ≥ 1
Wymagania fakultatywne – właściwości specjalne
Spływ [mm] ≤ 0,5
Wydłużony czas otwarty – przyczepność po czasie nie krótszym niż 30 min ≥ 0,5

Kleje dyspersyjne nie są odporne na działanie wody co wymusza ich zastosowanie w miejscach suchych. Nadają
się  do  wykonywania  lokalnych  napraw  wykładzin  i  okładzin  wewnętrznych  oraz  do  klejenia  płytek  na  podłożach
drewnianych  i  drewnopochodnych  (należy  zwrócić  uwagę  na  odporność  podłoża  drewnopochodnego  na  wilgoć
znajdującą się w kleju).
2.3.2.c Dodatkowe wymagania stawiane klejom do płytek i płyt wielkoformatowych
Płyty  wielkoformatowe  należy  kleić  na  kleje  klasy  przynajmniej  C2  S1  wg  PN-EN  12004+A1:2012,  zalecane  S1  F.
Dysproporcje  między  wielkością  płytek  i  grubością  mogą  powodować,  że  płyty  takie  mogą  być  wrażliwe  na
oddziaływanie wody znajdującej się w zaprawie klejącej (może wynikać to także ze swoistych właściwości materiałów
(np. konglomeratów, dlatego zawsze zalecane jest użycie kleju szybkowiążącego).

W takich przypadkach konieczne może być badanie odkształcalności płyty i na tej podstawie dobór odpowiedniego
typu  kleju,  np.  reaktywnego  (epoksydowego,  należy  tu  zwrócić  uwagę  na  specyficzne  wymogi  wytrzymałościowe
podłoża wynikające z parametrów wytrzymałościowych klejów epoksydowych).
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Tabela. Dobór zaprawy klejącej w zależności od odkształcenia płytek wielkoformatowych 
Odkształcenie płytki Zalecana zaprawa klejąca

≤ 0,3 mm C2 S1
> 0,3 mm i ≤ 0,6 mm C2EF S1 lub C2EF S2 lub

> 0,6 mm R2

2.3.3. Zaprawa spoinująca
Cementowa zaprawa spoinująca musi spełniać wymagania normy PN-EN 13888:2010.
Tabela. Wymagania stawiane cementowym zaprawom do spoinowania wg PN-EN 13888:2010

Właściwość

Wymagania
podstawowe Wymagania dodatkowe

Wymagania
dla klasy CG

1 

Wymagania
dla klasy CG

2 W

Wymagania
dla klasy CG

2 A

Wymagania
dla klasy CG

2 W A
Odporność na ścieranie, mm3 ≤ 2000

Wytrzymałość na zginanie po przechowywaniu w warunkach
suchych, N/mm2

≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5

Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamrażania i
rozmrażania, N/mm2

≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5

Wytrzymałość na ściskanie po przechowywaniu w
warunkach suchych, N/mm2

≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15

Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamrażania i
rozmrażania, N/mm2

≥ 15 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15

Absorpcja wody po 30 minutach, g ≤ 5 ≤ 5

Absorpcja wody po 240 minutach, g ≤ 10 ≤ 10

Skurcz, mm/m ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
Wysoka odporność na ścieranie, mm3 ≤ 1000 ≤ 1000

Zmniejszona absorpcja wody po 30 minutach, g ≤ 2 ≤ 2

Zmniejszona absorpcja wody po 240 minutach, g ≤ 5 ≤ 5

Na  posadzkach  oraz  innych  powierzchniach  narażonych  na  ścieranie  (np.  przez  intensywne  mycie)  należy
stosować  zaprawy  klasy  CG  2A,  w  strefach  narażonych  na  zawilgocenie  i  wodę  zaprawy  klasy  CG  2W.  Na
powierzchniach zewnętrznych (balkony, tarasy, elewacje) oraz narażonych na obciążenia termiczne stosować zaprawy
spoinujące o podwyższonych wymaganiach (CG 2W/CG 2WA),  dla  których producent  deklaruje  takie  zastosowanie.
W basenach pływackich zaleca się stosować zaprawy epoksydowe. 
2.3.4. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to:
– masy dylatacyjne
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji posadzek i okładzin.

Do wypełnień dylatacji stosuje się najczęściej masy dylatacyjne na bazie silikonów, akryli oraz MS polimeru.
Wymagania stawiane masom dylatacyjnym podają normy PN-EN 15651-3:2013 oraz PN-EN 15651-4:2013-03.
Kruszywo, jeżeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spełniać  wymagania normy PN-EN

13139:2003.
Cement, jeżeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spełniać wymagania z normy: PN-EN

197-1:2012.
Szczegółowe  wymagania  dotyczące  kruszywa  (rodzaj,  krzywa  przesiewu),  spoiwa  (cement),  rodzaju  i  klasy

zaprawy  oraz  ewentualnych  dodatków  (np.  emulsje  polimerowe  itp.)  podają  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje
techniczne (SST).

Pozostaje  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub  odpowiednie  dokumenty
odniesienia.
2.3.5. Woda
Do przygotowania zapraw klejowych i spoinujących stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN
1008:2004. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

2.4. Izolacja termiczna i akustyczna posadzki

Do wykonania termoizolacji posadzki, ze względu na wymagane parametry wytrzymałościowe, najczęściej stosuje się:
– polistyren ekspandowany (styropian, EPS), zgodny z normami, europejskimi ocenami technicznymi, aprobatami
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technicznymi – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności w krajowych ocenach
technicznych.

– polistyren ekstrudowany (XPS), zgodny z PN-EN 13164+A1:2015-03,
– wełnę mineralną, zgodną z PN-EN 13162+A1:2015-04, klasy minimum CS(10)30.

2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i  w  niniejszej

specyfikacji technicznej,
– są w oryginalnie zamkniętych opakowaniach,
– są oznakowane w sposób umożliwiający pełną identyfikację,
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego

zastosowania  użytych  wyrobów budowlanych,  zgodnie  z  ustawą  z  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)  NR  305/2011  z  dnia  9  marca  2011  r.  ustanawiające  zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu
wyrobów  budowlanych  i  uchylające  dyrektywę  Rady  89/106/EWG,  karty  techniczne  wyrobów  lub  zalecenia
producentów dotyczące stosowania wyrobów,

– posiadają  karty  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej,  opracowane  zgodnie  z  Rozporządzeniem  (WE)  Nr
1907/2006  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  18  grudnia  2006  r.  w  sprawie  rejestracji,  oceny,  udzielania
zezwoleń  i  stosowanych ograniczeń  w zakresie chemikaliów (REACH) oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE)
NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady  w  sprawie  rejestracji,  oceny,  udzielania  zezwoleń  i  stosowanych  ograniczeń  w  zakresie  chemikaliów
(REACH),

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania wynikające z Ustawy z dnia 25
lutego  2011  r.  o  substancjach  chemicznych  i  ich  mieszaninach  (Dz.  U.  z  2011  Nr  63,  poz.  322)  z  późniejszymi
zmianami  oraz  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  23  stycznia  2014  r.  zmieniającego  rozporządzenie  w
sprawie  oznakowania  opakowań  substancji  niebezpiecznych  i  mieszanin  niebezpiecznych  oraz  niektórych
mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145) z późniejszymi zmianami,

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  prac  powinien  się
kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów  przydatności  do  stosowania  odpowiednich
wyrobów).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac płytkarskich materiałów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika  budowy  lub

protokołem przyjęcia materiałów.

2.6. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych

Wszystkie  materiały  i  wyroby  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz
wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm,  europejskich  ocen  technicznych  bądź  aprobat
technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno  być  kryte,  suche  oraz
zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed  działaniem  promieni
słonecznych.

Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych  opakowaniach  w
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +30°C, o ile producent nie podaje inaczej.

Wyroby  pakowane  w  worki  powinny  być  układane  na  paletach  lub  drewnianej  wentylowanej  podłodze,  w  ilości
warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub
w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.

Jeżeli  w  skład  systemu  wchodzą  wyroby  zaklasyfikowane  jako  niebezpieczne,  sposób  magazynowania  musi
uwzględniać  ochronę  zdrowia  człowieka  i  bezpieczeństwa  oraz  ochronę  środowiska,  zgodnie  z  Rozporządzeniem
Ministra  Zdrowia  z  dnia  23  stycznia  2014  r.  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  oznakowania  opakowań
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145) z
późniejszymi  zmianami  oraz  Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  nr  1272/2008  z  dnia  16
grudnia  2008  r.  w  sprawie  klasyfikacji,  oznakowania  i  pakowania  substancji  i  mieszanin,  zmieniające  i  uchylające
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i  sprzętu, które nie spowodują  niekorzystnego wpływu na
jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla  środowiska,  a  także  bezpieczne  dla  brygad
roboczych  wykonujących  prace  glazurnicze.  Przy  doborze  narzędzi  i  sprzętu  należy  uwzględnić  wymagania
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producenta stosowanych materiałów.
Do przygotowania i oceny stanu podłoża należy stosować – młotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,
odkurzacze  przemysłowe,  urządzenia  do  czyszczenia  powierzchni,  termometry  do  mierzenia  temperatury  podłoża  i
powietrza, wilgotnościomierze do oznaczania wilgotności podłoża, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, łaty,
poziomnice.
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować:
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 4-12 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,
– systemy poziomowania płytek.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania  szczegółowe  dotyczące  transportu  materiałów  i  wyrobów  do  robót  posadzkowych  i
okładzinowych

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym.
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach  układanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie.  Ręczny  załadunek

zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi  pomocniczych  takich  jak:  chwytaki,
wciągniki, wózki.

Środki  transportu  do  przewozu  materiałów  i  wyrobów  workowanych  muszą  umożliwiać  zabezpieczenie  tych
wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarznięciem,  przegrzaniem  i  zniszczeniem  mechanicznym.  Materiały  płynne
pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  należy  chronić  przed  przemarznięciem,  przegrzaniem  i  zniszczeniem
mechanicznym.

Jeżeli  nie  istnieje  możliwość  poboru  wody  na  miejscu  wykonania  robót,  to  wodę  należy  dowozić  w  szczelnych  i
czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przewozić  wody  w opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w
takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.

Transport  materiałów  wykorzystywanych  w  innych  robotach  budowlanych  nie  może  odbywać  się  po  wcześniej
wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Do wykonywania  robót  glazurniczych  można przystąpić  po  zakończeniu  poprzedzających  robót  budowlanych  i  robót
mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw poprzedzających oraz po przygotowaniu i kontroli podłoża a także
po przeprowadzeniu kontroli materiałów.

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone: 
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg i ścian, 
– roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.  technologicznych  (szczególnie

dotyczy to instalacji podpodłogowych i ściennych),
Wszystkie bruzdy, kanały i przebicia powinny być naprawione i wykończone tynkiem lub zaprawami naprawczymi.
Jastrychy, wylewki, tynki jak również podłoża konstrukcyjne (beton, mur) powinny być  naprawione dedykowanymi

do  tego  celu  systemami/zaprawami  (np.  zaprawy  PCC,  zaprawy  reprofilacyjne,  warstwy
wyrównawcze/wygładzające/samopoziomujące, systemy klamrowania rys i spękań. itp.)

Temperatura powietrza i podłoża podczas aplikacji powinna być równa lub wyższa niż +5°C. Za górną temperaturę
aplikacji przyjmuje się +30°C, o ile producent zaprawy klejącej lub spoinującej nie podaje inaczej.

5.3. Wykonanie posadzek i okładzin z płytek

5.3.1. Ogólne wymagania stawiane podłożu pod wykładziny
Posadzki z płytek można wykonywać na podłożach podanych w pkt. 2.2.1-2.2.7. 

Dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny  poziomej  nie  może  przekraczać  5  mm  na  całej
długości  łaty  kontrolnej  o  długości  2  m.  Jednocześnie  odchylenie  od  poziomu/założonego  spadku  płaszczyzny  nie
może być większe niż 5 mm i nie może powodować powstawania kałuż wody jak również zmieniać kierunku spadku.
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Przed rozpoczęciem prac okładzinowych podłoże musi być odpowiednio wysezonowane. Dla podłoży betonowych i
z tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca się sezonowanie podłoża przez 21-28 dni, w przypadku podłoży z mas typu
PCC lub z suchych zapraw zarabianych na budowie tylko wodą wiążące są wytyczne producenta (dla zapraw PCC jest
to  przeciętnie  klika  dni).  Za  maksymalną  optymalną  wilgotność  podłoża  przyjmuje  się  4%  (masowo),  w  przypadku
płytek  wielkoformatowych  lub  ogrzewania  podłogowego  2%.  Dokumentacja  projektowa  może  postawić  ostrzejsze
wymagania. 

Tradycyjne  cementowe  jastrychy  z  ogrzewaniem  podłogowym  można  zacząć  wygrzewać  nie  wcześniej  niż  po  3
tygodniach  od  chwili  wykonania  (optymalnie  po  28  dniach).  Dla  szybkowiążących  i  fabrycznie  przygotowanych
podkładów  moment  rozpoczęcia  wygrzewania  określa  ich  producent.  Przez  pierwsze  3  dni  temperatura  czynnika
grzewczego  nie  powinna  przekraczać  50%  maksymalnej  temperatury  grzewczej,  dopiero  przez  kolejne  4  dni
ogrzewanie może pracować na 100% mocy. Bezwzględnie sporządzić protokół grzewczy.

Dla  jastrychów  anhydrytowych  czas  sezonowania  zależy  od  grubości  i  warunków  cieplno-wilgotnościowych.  Wg
wytycznych  Informationen  über  Calciumsulfatfließestriche  dla  jastrychu  o  grubości  35  mm,  czas  sezonowania  może
się wahać od 3 do 6 tygodni. Jastrychy z ogrzewaniem podłogowym można zacząć wygrzewać nie wcześniej niż po 1
tygodniu od chwili  wykonania. Dla szybkowiążących jastrychów moment rozpoczęcia wygrzewania określa producent
jastrychu.  Przez  pierwsze  3  dni  temperatura  czynnika  grzewczego  nie  powinna  przekraczać  50%  maksymalnej
temperatury  grzewczej,  dopiero  przez  kolejne  4  dni  ogrzewanie  może  pracować  na  100%  mocy.  Bezwzględnie
sporządzić protokół grzewczy.

Za  maksymalną  zalecaną  wilgotność  jastrychu  anhydrytowego  przyjmuje  się  0,5%  (masowo),  w  przypadku
ogrzewania podłogowego 0,3%.
5.3.2. Ogólne wymagania stawiane podłożu pod okładziny
Okładziny z płytek można wykonywać na podłożach podanych w pkt. 2.2.1, pkt. 2.2.2 oraz pkt. 2.2.6-2.2.10.

Dla  powierzchni  pionowych,  wg  wytycznych  ITB  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –
część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych:
– odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej mierzone łatą kontrolną o długości

2 m nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.

Podstawowym wymogiem dla podłoży murowych jest ograniczenie możliwych odkształceń  podłoża po wykonaniu
okładziny. Z tego powodu norma DIN 18157-1:1979-07 wymaga minimum 6 miesięcznej przerwy technologicznej  po
postawieniu ściany. Okres ten może być  skrócony, jeżeli  z analizy danego przypadku wynika, że po tym okresie  nie
wystąpią dalsze odkształcenia podłoża. Mur powinien być w stanie powietrzno-suchym.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B: Roboty wykończeniowe.
Zeszyt 1: Tynki tynkom stawia się następujące wymagania:
• tynki II kategorii powinny być wykonywane jako dwuwarstwowe – obrzutka + narzut wyrównany od ręki a następnie

zatarty na ostro. Powierzchnia powinna być równa ale szorstka,
• tynki  III  kategorii  powinny  być  wykonywane  jako  trójwarstwowe  –  obrzutka  +  narzut  +  gładź  jednolicie  zatarta.

Powierzchnia  powinna  być  równa  i  gładka.  Dopuszczalne  są  ślady  wygładzania  kielnią  lub  zacierania  packą  o
głębokości do 1 mm i długości do 5 cm w ilości nie przekraczającej 3 szt./10 m2,

• niedopuszczalne są pęcherze, wypryski, spęcznienia wykwity i zacieki.
Długość przerw technologicznych przy wykonywaniu tynków zwykłych, wg zaleceń wytycznych Warunki techniczne

wykonania i odbioru robót budowlanych, część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki dla tynków o grubości 1 cm
i 1,5 cm wynoszą odpowiednio 14 i 21 dni.

Przy wykonywaniu prac w niekorzystnych warunkach cieplno-wilgotnościowych długości  przerw technologicznych
należy zwiększyć.

Dla suchych zapraw tynkarskich, zarabianych tylko wodą, możliwe jest skrócenie czasów przerw technologicznych
o ile producent zaprawy na to zezwala.
5.3.3. Dodatkowe wymagania pod płytki wielkoformatowe
Podane w pkt.  5.3.2  i  pkt.  5.3.3.  tolerancje  wymiarowe dla  płytek  wielkoformatowych (o powierzchni  ≥  0,25 m2  lub o
boku  dłuższym  niż  70  cm)  są  niewystarczające.  Na  posadzkach  należy  zawsze  stosować  samopoziomujące  masy
wygładzające  lub  masy  szpachlowe,  na  ścianach  należy  wykonać  szpachlę  wygładzającą.  Ostateczną  tolerancję
wymiarową  podłoża  ustalić  opierając  się  na  zaleceniach  producenta  płyt,  z  uwzględnieniem   możliwej  do  nałożenia
grubości warstwy kleju oraz wielkości i kształtu płytek. 

Płyty wielkoformatowe, zwłaszcza typu „slim” nie nadają się do klejenia na kleju grubowarstwowym. Konsekwencją
tego jest także konieczność określenia minimalnych parametrów podłoża (rodzaj i parametry termoizolacji – jeżeli jest
wykonywana,  wytrzymałości  na  ściskanie  oraz  ugięcia  jastrychu).  Konieczne  może  być  także  obliczeniowe
wyznaczenie  rozstawu  i  szerokości  dylatacji,  zwłaszcza,  gdy  powierzchnia  płyt  jest  narażona  na  znaczną  różnicę
temperatur (szerokość spoin nie może być mniejsza niż 3 mm, jednak ze względów estetycznych nie stosuje się zbyt
szerokich spoin).
5.3.4. Przygotowanie podłoża
Przeznaczone  do  wyłożenia  płytkami  podłoże  cementowe  (płyta  betonowa,  jastrych,  tynk  itp.)  musi  być  stabilne,
nośne,  niezarysowane,  szorstkie  (z  otwartymi  porami),  czyste  oraz  wolne  od  substancji  mogących  pogorszyć
przyczepność (mleczko cementowe, wykwity, tłuste plamy, pozostałości po środkach antyadhezyjnych, itp.). 

Czyszczenie podłoża można przeprowadzić  za  pomocą  metod  mechanicznych  (np.  szlifowanie),  lub  ręcznie,  np.
przez  skucie,  zmycie  wodą  z  dodatkiem  detergentu  czy  też  zastosowanie  innych  specjalistycznych  środków.  Po
usunięciu  mleczka  cementowego  powierzchnię  oczyścić  odkurzaczem  przemysłowym,  ewentualnie  zdmuchnąć  pył
sprężonym powietrzem.

Wykruszenia,  ubytki,  raki  itp.  naprawić  zaprawami  naprawczymi  np.  typu  PCC  (z  systemów  napraw  konstrukcji
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betonowych  i  żelbetowych)  lub  innymi  zaprawami  mogącymi  służyć  do  reprofilacji  (zależy  to  od  parametrów
wytrzymałościowych  podłoża  i  materiału  naprawczego  oraz  wytycznych  producenta  systemu).  Prace  reprofilacyjne
przeprowadzać zgodnie z kartami technicznymi i szczegółową specyfikacją zastosowanego systemu.

Sposób  naprawy  zarysowanego  podłoża  zależy  przede  wszystkim  od  przyczyn  powstania  rys,  ich  stabilności  i
szerokości rozwarcia, dlatego musi on być ujęty w dokumentacji projektowej.

Powierzchnię  tynku oczyścić,  odspojone i  niestabilne fragmenty skuć,  nierówności  i/lub ubytki  uzupełnić  zaprawą
tynkarską,  o  parametrach  wytrzymałościowych  dostosowanych  do  wytrzymałości  podłoża  i  wcześniej  nałożonego
tynku. Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego zespolenia z podłożem zaleca się  stosować  warstwę
sczepną lub dodatek modyfikatorów polimerowych do wody zarobowej. 

Nieotynkowane ściany (mury) konstrukcyjne lub działowe starannie oczyścić, naprawić (skuć lub wypełnić) spoiny,
wypełnić  ubytki.  Szczególnie  starannie  ocenić  powierzchnię  ściany pod  względem równości  (płaskości)  powierzchni.
Do  tego  celu  stosować  zaprawy  adekwatne  do  rodzaju  podłoża.  Stosując  tradycyjne  zaprawy  (na  bazie  spoiw
hydraulicznych  –  cementu  i  wapna)  zaleca  się  dodanie  do  wody  zarobowej  polimerowych  modyfikatorów,  lub
alternatywnie, zastosowanie warstwy sczepnej.

Materiały chłonne i bardzo porowate (np. beton komórkowy) wymagają zagruntowania systemowym gruntownikiem
lub przeszpachlowania zamykającego pory. Należy stosować sposób zalecany przez producenta kleju. 
Jastrychy anhydrytowe wymagają sprawdzenia powierzchni ze względu na:
• obecność  cienkiej  (grubość  rzędu  części  milimetra)  warstwy  powstałej  ze  spoiwa  oraz  dodatków  do  suchej

zaprawy.  Sprawdzenie  następuje  wizualnie  (charakterystyczny,  matowy  lub  błyszczący  wygląd)  oraz  przez
wykonanie siatki nacięć (odstęp rzędu 10∗10 mm). Należy ją usunąć np. przez przeszlifowanie,

• nadmierną  miejscową  koncentrację  spoiwa,  nie  pozwalającą  lub  znacznie  utrudniającą  prawidłowe  wiązanie  i
twardnienie  niżej  położonych warstw.  Sprawdzenie następuje przez swobodne puszczenie młotka ślusarskiego o
wadze ok. 0,5 kg pochylonego pod kątem 45°÷60°. Stwardniałe pola ulegną  spękaniu i odspojeniu. Powierzchnie
takie  usunąć  ręcznie  lub  mechanicznie  (np.  frezowanie,  szlifowanie)  i  naprawić  zaprawą  zalecaną  przez
producenta jastrychu,

• obecność  białych,  miękkich  pól,  zwłaszcza  na  powierzchniach  jastrychów  zarobionych  zbyt  dużą  ilością  wody
(pomocna może być próba zarysowania twardym narzędziem). Niestabilne fragmenty usunąć mechanicznie, ubytki
naprawić.
Powierzchnię  jastrychów  anhydrytowych  przed  zagruntowaniem  zawsze  przeszlifować  mechanicznie  papierem

ściernym (w jednym przejściu) i odkurzyć odkurzaczem przemysłowym. 
Suche  jastrychy gipsowe (płyty)  zamocować  do  podłoża wkrętami,   uszkodzone i  wyłamane krawędzie  naprawić

zaprawą zalecaną przez producenta, styki zabezpieczyć systemową taśmą i zaszpachlować.
Powierzchnię  płyt  gipsowo-kartonowych  lub  gipsowo-włóknowych  przeszlifować  w  celu  usunięcia  ewentualnych

zanieczyszczeń,  uszkodzone  krawędzie,  narożniki  i  złącza  naprawić  oraz  zabezpieczyć  systemowymi  taśmami  i
zaszpachlować.

Podłoża  gipsowe  bezwzględnie  wymagają  zagruntowania  preparatem  zalecanym  przez  producenta  powłoki
hydroizolacyjnej.

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, szczeliny dylatacyjne oraz ewentualne spadki. Rozróżnia się:
• dylatacje konstrukcyjne obiektu (budynku) są  niezależne od konstrukcji  samej podłogi,  przebiegają  zawsze przez

wszystkie warstwy konstrukcji.
• przy większych powierzchniach oraz w systemach ogrzewania podłogowego należy wykonać  dylatacje  pośrednie

(strefowe). Muszą  one przechodzić  przez całą  grubość  jastrychu i  być  odwzorowane w okładzinie. Dylatacje tego
typu  wykonuje  się  ponadto  w  przypadku  znacznych  różnic  w  temperaturze  czynnika  grzewczego  lub  rodzaju
ogrzewania  podłogowego  (elektryczne,  wodne).  Oddylatować  od  siebie  należy  także  pola  z  niezależnie
regulowanym ogrzewaniem. Dylatacje strefowe wykonuje się także w przypadku powierzchni o kształcie liter L lub
U  tak,  aby  kształt  zdylatowanej  powierzchni  był  prostokątny.  Szerokość  dylatacji  pośrednich  przy  ogrzewaniu
podłogowym nie powinna być mniejsza niż 10 mm,

• dylatacje brzegowe oddzielają podkład od elementów pionowych. Przecinają one warstwę wierzchnią i dodatkowo,
w przypadku podłogi pływającej uniemożliwiają powstawanie tzw. mostków akustycznych. Powinny mieć szerokość
przynajmniej  10  mm  w  przypadku  systemów  z  ogrzewaniem  podłogowym,  w  pozostałych  przypadkach  jest  to
zalecana szerokość (minimalna 8 mm),

• dylatacje montażowe oddzielają wykładzinę  ceramiczną  od kratek, wpustów, rur instalacyjnych, itp. Ich szerokość
wynosi zwykle 6-8 mm (ale nie mniej niż 5 mm).
Według  wytycznych  Beläge  auf  Zementestrich.  Fliesen  und  Platten  aus  Keramik,  Naturwerkstein  und

Betonwerkstein  auf  beheizten  und  unbeheizten  Zementgebundenen  Fußbodenkonstruktionen  pola  jastrychu  z
ogrzewaniem podłogowym nie mogą być większe niż 40 m2, przy czym długość niezdylatowanego boku nie może być
większa niż 6,5 m długości. Powierzchnie nieogrzewane powinny być zdylatowane na pola o powierzchni nie większej
niż  60  m2,  przy  czym  długość  niezdylatowanego  boku  nie  może  być  większa  niż  8  m  długości.  Zdylatowana
powierzchnia powinna być kwadratowa lub prostokątna, o proporcjach boków nie przekraczających 1:1,5.

Według  wytycznych  Beläge  auf  Calziumsulfatestrich.  Keramische  Fliesen  und  Platten,  Naturwerkstein  und
Betonwerkstein  auf  calziumsulfatgebundenen Estrichen  pola  jastrychu  z  ogrzewaniem podłogowym nie  powinny być
większe  niż  100  m2,  przy  czym  długość  niezdylatowanego  boku  nie  powinna  być  większa  niż  10  m  długości.  Przy
kwadratowych lub prostokątnych powierzchniach (proporcje boków nie większe niż 2:1) możliwe jest także wykonanie
większych,  niezdylatowanych  powierzchni  (o  ile  wykona  się  niezbędne  obliczenia).  W  pomieszczeniach  bez
ogrzewania  podłogowego  długość  niezdylatowanego  boku  nie  powinna  przekraczać  20  m,  gdy  stosuje  się  jastrych
upłynniony oraz 15 m w pozostałych przypadkach.

Wg  wytycznych  ITB  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  część  B:  Roboty
wykończeniowe.  Zeszyt  5:  Okładziny  i  posadzki  z  płytek  ceramicznych  wewnątrz  budynku  pola  dylatacyjne  powinny
mieć wymiary nie większe niż 5x6 m.
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W okładzinie ceramicznej dylatacje zwykle wykonuje się:
– przy stropie (gdy okładzina wykonywana jest na całej wysokości ściany),
– przy posadzce (styk ściany z posadzką/dylatacja brzegowa wykładziny),
– w pionowych narożnikach wewnętrznych,
– wzdłuż styku różnego rodzaju podłoży,
– oddzielając  okładzinę  od  przechodzących  przez  nią  wbudowanych  w  ścianę  elementów  oraz  od  elementów  o

innym współczynniku rozszerzalności liniowej.
Szerokość dylatacji strefowych, montażowych i brzegowych w okładzinie ceramicznej powinna wynosić 5-10 mm.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie (por p. 2.3.4). 
Wykonstruowanie dylatacji musi zawsze uwzględniać właściwości materiału warstwy wierzchniej. Może się okazać,

że w odniesieniu do konkretnych warunków użytkowania i konkretnego materiału warstwy wierzchniej podane powyżej
wymogi ulegną zaostrzeniu – chodzi tu przede wszystkim o rozstaw i szerokość  dylatacji. Uwaga: zmiana szerokości
szczeliny  dylatacyjnej  ma  wpływ  na  dobór  materiału  do  jej  wypełnienia  –  zastosowany  materiał  musi  umożliwić
przeniesienie  (elastyczne)  zmian  jej  szerokości.  Dylatacje  w  podłożu  muszą  zostać  powtórzone  w  okładzinie
ceramicznej i idealnie się pokrywać.
5.3.5. Układanie płytek
Układanie płytek ceramicznych można rozpocząć po przygotowaniu podłoża i pozytywnym wyniku jego kontroli. Przed
przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i
sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość, szerokość spoin oraz układ dylatacji. Szczególnie
starannego  rozplanowania  wymaga  wykładzina  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  (pkt  2.3.2.).
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi  być  przygotowana zgodnie z instrukcją  producenta (ilość  wody,  czas mieszania
itp.).

Czas,  po  którym  można  rozpocząć  spoinowanie  podany  jest  w  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  lub  karcie
technicznej zastosowanego kleju. 

Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy:
– płytki 50 x 50 mm – 3 mm,
– płytki 100 x 100 mm – 4 mm,
– płytki 150 x 150 mm – 6 mm,
– płytki 200 x 200 mm – 6 mm,
– płytki 250 x 250 mm – 8 mm,
– płytki 300 x 300 mm – 10 mm,
– płytki 400 x 400 mm i większe – 12 mm.

Grubość warstwy kleju zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około
6-10 mm. Uwaga: grubość warstwy kleju nie może przekraczać zaleceń jego producenta.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
– do 100 mm – około 2 mm,
– od 100 do 200 mm – około 3 mm,
– od 200 do 600 mm – około 4 mm,
– powyżej 600 mm – 5-20 mm.
Powierzchnie poziome
Okładzinę  ceramiczną  układa  się  na  pełne  podparcie,  na  warstwie  zaprawy  klejącej  metodą  pacy  ząbkowanej  lub
metodą narzucania  (ang. floating metod) przy stosowaniu kleju dedykowanego okładzinom podłogowym, lub metodą
narzucania  i  rozprowadzania  (ang.  floating  and  buttering  metod)  przy  stosowaniu  kleju  do  okładzin  podłogowych  i
ściennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych przestrzeni pod płytką. 

Po nałożeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą
płytkę  należy  ją  lekko  przesunąć  po  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. Należy przestrzegać podanych przez producenta
czasu obrabialności, czasu otwartego i korygowalności.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Przed  całkowitym stwardnieniem kleju  ze  spoin  pomiędzy  płytkami  należy  usunąć  jego  nadmiar,  można  też  usunąć
wkładki dystansowe.

W trakcie układania płytek należy także mocować  profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne nie mogą  być
zanieczyszczone klejem lub zaprawą spoinującą.

Po  ułożeniu  płytek  na  powierzchni  poziomej  wykonuje  się  cokolik.  Szczegóły  powinna  określać  dokumentacja
projektowa.
Powierzchnie pionowe 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą
powierzchnię  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.
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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.

Układanie  płytek  polega  na  ułożeniu  płytki  na  ścianie,  dociśnięciu  i  „mikroruchami”  ustawieniu  na  właściwym
miejscu  przy  zachowaniu  wymaganej  wielkości  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności  świeżej  zaprawy  klejowej  po
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

Pierwszy  rząd  płytek,  tzw.  cokołowy,  układa  się  zazwyczaj  po  ułożeniu  wykładziny  podłogowej.  Płytki  tego  pasa
zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

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.

Drobne  płytki  (tzw.  mozaikowe)  są  powierzchnią  licową  naklejane  na  papier  przez  co  możliwe  jest  klejenie  nie
pojedynczej  płytki  lecz  większej  ilości.  W  trakcie  klejenia  płytki  te  dociska  się  do  ściany  deszczułką  do  uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich
szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.
Spoinowanie
Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  po  powierzchni  wykładziny  pacą  gumową.
Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 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 uzyskuje  się  poprzez  przetarcie  zaprawy
pacą z naklejoną gładką gąbką. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin korzystne może być lekkie zwilżanie
ich wilgotną gąbką.

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne, po stwardnieniu, spoiny mogą
być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.

Ostatnim  etapem  jest  wypełnienie  dylatacji  elastyczna  masą.  Aby  zapewnić  właściwe  warunki  pracy  masy
dylatacyjnej musi ona przylegać tylko do boków szczeliny, dlatego należy stosować specjalne sznury wypełniające lub
paski  folii  układane  na  dnie  szczeliny.  Jeżeli  producent  masy  wypełniającej  dylatacje  zaleca  stosowanie  preparatu
gruntującego  podłoże,  to  należy  najpierw  zagruntować  boki  szczeliny  a  następnie  umieścić  w  złączu  sznur
wypełniający. 
5.3.6. Wymagania dotyczące wykonania prac płytkarskich
Prawidłowo wykonana wykładzina/okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
– cała  powierzchnia  powinna  mieć  jednakową  barwę  zgodną  z  wzorcem  (nie  dotyczy  okładzin  dla  których

różnorodność barw jest zamierzona),
– cała powierzchnia pod płytkami na podłodze 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 oraz wartością podaną w

pkt. 5.3.5.,
– dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  poziomych  od  płaszczyzny  (mierzone  łatą  długości  2  m)  nie  powinno  być

większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości powierzchni okładziny,
– dopuszczalne tolerancje wymiarowe powierzchni pionowych wynoszą:

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

• odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,
• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m,

– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii  prostej  nie powinno wynosić  więcej  niż  2 mm na długości  1 m i  3  mm na

całej długości lub szerokości przegrody
– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Przed przystąpieniem do wykonywania prac płytkarskich należy przeprowadzić kontrolę  jakości i  badania materiałów,
które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowania podłoża.
Wszystkie  materiały  –  płytki,  zaprawy  klejące  i  spoinujące  jak  również  materiały  pomocnicze  muszą  spełniać
wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia
2016  r.,  a  po  zakończeniu  okresu  ich  ważności  krajowych  ocen  technicznych  oraz  odpowiadać  parametrom
określonym w dokumentacji projektowej.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

6.2.1. Kontrola jakości materiałów
Materiały użyte do prac wykładzinowych/okładzinowych muszą odpowiadać wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej
specyfikacji technicznej. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
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– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do
obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku  krajowym  bądź  do  jednostkowego  zastosowania  materiałów  budowlanych
będących wyrobami w myśl ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiającego  zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów  budowlanych  i  uchylającego
dyrektywę Rady 89/106/EWG,

– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów,
– terminy przydatności podane na opakowaniach.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wody oraz ewentualnie innych materiałów
użytych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny
obejmować właściwości określone w pkt. 2.3.4. i p.2.3.5. niniejszej specyfikacji oraz określone w SST zastosowanych
materiałów.
6.2.2. Badania podłoży pod płytki
Bezwzględnemu sprawdzeniu podlega:
– oczyszczenie podłoża z kurzu, luźnych i  niezwiązanych cząstek,  obcych ciał  niestabilnych fragmentów cegieł  itp.

Sprawdzenie  można  przeprowadzić  poprzez  oględziny,  ścieranie,  skrobanie  lub  przetarcie  podłoża.
Zanieczyszczenia  usunąć  przez  oczyszczenie  przy  pomocy  szczotek,  mioteł,  spłukanie  wodą,  odkurzenie
odkurzaczem przemysłowym itp.,

– oczyszczenie ze starych wymalowań, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń, środków antyadhezyjnych itp.
Sprawdzenie  przeprowadzić  poprzez  oględziny,  próbę  zwilżenia  wodą,  itp.  W  zależności  od  rodzaju
zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą z dodatkiem detergentu lub stosując specjalistyczne
środki, 

– stan  i  równość  podłoża.  Sprawdzenie  równości  podłoża,  które  przeprowadza  się  przykładając  w  dowolnych
miejscach  i  kierunkach  2-metrową  łatę  i/lub  wykonując  pomiary.  Nierówności  większe  od  podanych  w  punkcie
5.3.1-5.3.3. oraz ubytki wyrównać/wypełnić w sposób podany w punkcie 5.3.4. niniejszej specyfikacji technicznej. 

– spadek  podłoża,  jeżeli  jest  przewidziany.  Sprawdzenie  spadków  podkładu  pod  wykładziny  (posadzki)
przeprowadza  się  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i  poziomnicy.  Spadki  mniejsze  od  podanych  w  dokumentacji
technicznej  wykonstruować  z  materiałów  o  właściwościach  podanych  w  pkt.  2.2.1-2.2.3.  niniejszej  specyfikacji
technicznej. Pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

– temperatura powietrza i podłoża,
– wilgotność podłoża,
– poprawność zagruntowania podłoża (jeżeli jest wymagane).

Wilgotność  i  temperaturę  podłoża  należy  ocenić  przy  użyciu  odpowiednich  przyrządów  (wilgotnościomierz,
termometr).  Wygląd  powierzchni  podłoża  należy  ocenić  wizualnie,  z  odległości  0,5-1  m,  w  rozproszonym  świetle
dziennym lub sztucznym.

Pozostałe badania (np. za pomocą młotka Schmidta, badania pull-off, pomiar wilgotności aparatem CM, itp.), jeżeli
są  wykonywane,  należy  przeprowadzić  metodami  opisanymi  w  odpowiednich  dokumentach  odniesienia  (normach,
SST itp.). Czas sezonowania sprawdzić przez analizę wpisów w dzienniku budowy.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  lub  kartach
technicznych  odpowiednich  materiałów,  odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy  i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  robót  płytkarskich  z
dokumentacją projektową, ST i kartami technicznymi. Prawidłowość  ich wykonania wywiera wpływ na
prawidłowość dalszych prac i trwałość wykonanej wykładziny/okładziny

Powinny one obejmować sprawdzenie:
– przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w pkt. 5.3.1-5.3.5. niniejszej ST,
– poprawności  przygotowania  podłoży  oraz  wykonania  poszczególnych  warstw  (termoizolacja/izolacja  akustyczna,

jastrych  zespolony/dociskowy/na  warstwie  rozdzielającej).  Poprawność  wykonania  poszczególnych  warstw  ma
wpływ na skuteczność i poprawność robót płytkarskich.

6.3.2. Badania w czasie układania płytek:
Podczas wykonywania okładzin ceramicznych kontrolować należy:
– wygląd zewnętrzny zapraw klejących i spoinujących,
– poprawność przygotowania podłoża,
– ilość mieszanych składników zapraw, czas mieszania, czas aplikacji,
– długość przerw technologicznych,
– jakość (wygląd) powierzchni i krawędzi płytek,
– barwę,  odcień  oraz  prawidłowość  ułożenia  płytek  –  należy  sprawdzać  wizualnie  i  porównać  z  wymaganiami

projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
– odchyłki wymiarowe powierzchni, zgodnie z pkt. 5.3.6. niniejszej specyfikacji, z dokładnością do 1 mm,
– prostoliniowość  spoin,  np.  za  pomocą  cienkiego  drutu  naciągniętego  wzdłuż  spoin  na  całej  ich  długości  –

dokonane pomiary odchyleń z dokładnością do 1 mm,
– szerokość spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru – na dowolnie wybranej powierzchni

wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,
– grubość warstwy zaprawy klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona
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na podstawie zużycia).

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące
wykonanej wykładziny/okładziny, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w

dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoża,
– prawidłowości wykonania prac płytkarskich,
– prawidłowości wykonania detali konstrukcyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:
a) czy załączone  wyniki  badań  dokonanych  przed  przystąpieniem  do  robót  potwierdzają,  że  przygotowane  podłoża

nadawały  się  do  wykonania  warstw  hydroizolacyjnych  i  okładzinowych,  a  użyte  materiały  spełniały  wymagania
podane w pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania robót temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej minimalnej temperatury
podawanej w kartach technicznych zastosowanych materiałów,

c) czy przestrzegane były długości przerw technologicznych między poszczególnymi etapami robót.

6.4.2. Opis badań
6.4.2.1. Sprawdzenie  związania  płytek  z  podkładem  przez  lekkie  ich  opukiwanie  drewnianym  młotkiem  (lub

innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z
podkładem).

6.4.2.2. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek (odcień, kolor, wzory itp.).
6.4.2.3. Sprawdzenie wyglądu powierzchni okładziny. 
6.4.2.4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchyleń. 
6.4.2.5. Sprawdzenie wykończenia przy dylatacjach, wpustach, przejściach rur instalacyjnych, progach, itp.

Badania  powyższe  należy  przeprowadzić  wzrokowo,  przez  pomiar  oraz  porównanie  z  dokumentacją  projektową,
równocześnie z oceną zgodności wykonania robót z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.6. niniejszej specyfikacji.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót

Powierzchnie przeznaczone do wyłożenia płytkami oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując
rzeczywiste wymiary uszczelnianej  powierzchni.  Z obliczonej powierzchni odlicza się  powierzchnie nie  przeznaczone
do  wyłożenia  większe  od  0,25  m2.  W  przypadku  rozbieżności  wymiarowych  pomiędzy  dokumentacją  a  stanem
faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego.
Od powyższych powierzchni nie odlicza się dylatacji.

Długość dylatacji oblicza się w mb ich długości z dokładnością 10 cm. Ilość przejść rur instalacyjnych oblicza się w
sztukach. 

Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy zakrywającej.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy układaniu płytek,  robotami  ulegającymi  zakryciu  są  podłoża i  każda związana  warstwą  stanowiącą  podłoże dla
kolejnej warstwy systemu.

Odbiór podłoża należy przeprowadzić  bezpośrednio przed przystąpieniem do robót płytkarskich, natomiast odbiór
każdej ulegającej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić  badania wymienione w pkt.  6.2.2. niniejszej  specyfikacji.  Wyniki
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża określonymi w pkt. 5.3. Jeżeli wszystkie
pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoże  za  przygotowane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z
dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do układania płytek.

Jeżeli chociaż jeden wynik badań  jest negatywny podłoże nie powinno być  odebrane. W  takim przypadku należy
ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nieodebranego podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać
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w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i  wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.). 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie
przed wykonaniem następnej warstwy lub odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Odbiór  końcowy stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do  ich  zakresu
(ilości),  jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  niniejszą  specyfikacją  techniczną.  Odbiór  ostateczny
przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań
oraz  dokonanej  oceny  wizualnej.  Zasady  i  terminy  powoływania  komisji  oraz  czas  jej  działania  powinna  określać
umowa.
8.4.2. Dokumenty do końcowego odbioru
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
– dziennik  budowy  i  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku  prowadzonych  robót,  protokoły  kontroli

spisane w trakcie wykonywania prac,
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu  na rynku krajowym bądź  do  jednostkowego

zastosowania użytych wyrobów budowlanych,
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
– protokoły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić  badania
zgodnie z wytycznymi  podanymi  w pkt.  6.4.,  porównać  je  z  wymaganiami  podanymi  w dokumentacji  projektowej  i  w
pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty  płytkarskie  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  dostarczone  przez
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  prace  nie  powinny  być  odebrane.  W  takim  wypadku  należy
przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  zakwestionowanych  prac  z

wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  oraz  w  pkt.  5.3.  niniejszej  specyfikacji  technicznej  i
przedstawić poprawione roboty do odbioru,

– jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  oraz  nie  ograniczają  trwałości  i
skuteczności  robót,  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

– w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest  usunąć  wadliwie
wykonane prace, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół

powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy  zamawiającym  a
wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skuteczności) i okładziny ceramicznej
po  użytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,
związanych  z  usuwaniem  zgłoszonych  wad.  Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na
podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny
wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do  dokonania  potrąceń
wynikających  z  obniżonej  jakości  robót.  Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach płytkarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
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45000000-7,  pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  robót  okładzinowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  odbioru
pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona
na podstawie - zapisów umownych

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie i przestawienie niezbędnych drabin lub rusztowań umożliwiających wykonanie robót,
– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do obróbki,
– przygotowanie materiałów,
– ocenę i przygotowanie podłoży,
– demontaż  przed  robotami  i  montaż  po  wykonaniu  robót  elementów,  które  wymagają  zdemontowania  w  celu

wykonania prac płytkarskich,
– wykonanie prac płytkarskich,
– naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej

(opisać  sposób usunięcia pozostałości  i  odpadów) lub w specyfikacji  technicznej „Wymagania ogólne”,  Kod CPV
45000000-7,

– likwidację stanowiska roboczego,
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami specyfikacji,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 206+A1:2016-12 „Beton.  Wymagania,  właściwości,  produkcja  i  zgodność”  (wersja
angielska).

2. PN-EN 1504-3:2006 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania,  sterowanie  jakością  i  ocena  zgodności.  Część  3:  Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”.

3. PN-EN 13813:2003 „Podkłady  podłogowe  oraz  materiały  do  ich  wykonania.  Materiały.
Właściwości i wymagania”.

4. PN-EN 998-1:2016-12 „Wymagania  dotyczące  zapraw  do  murów.  Część  1:  Zaprawa  do
tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego” (wersja angielska).

5. PN-EN 520+A1:2012 „Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań”
6. PN-EN 13815:2008 „Odlewane  wyroby  gipsowo-włóknowe  –  Definicje,  wymagania  i  metody

badań”
7. PN-EN 14411:2016-09 „Płytki  ceramiczne.  Definicja,  klasyfikacja,  właściwości,  ocena  i

weryfikacja  stałości  właściwości  użytkowych  i  znakowanie”  (wersja
angielska).

8. PN-EN ISO 10545-12:1999 „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodporności”.
9. PN-EN 12004+A1:2012 „Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”

 (wersja angielska).

10. PN-EN 13888:2010 „Zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Wymagania,  ocena  zgodności,
klasyfikacja i oznaczenie”.

11. PN-EN 15651-3:2013-03 „Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach
dla  pieszych.  Część  3:  Kity  do  pomieszczeń  sanitarnych”  (wersja
angielska).

12. PN-EN 15651-4:2013-03 „Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach
dla  pieszych.  Część  4:  Kity  stosowane  do  przejść  dla  pieszych”  (wersja
angielska).

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

14. PN-EN 197-1:2012 „Cement.  Część  1:  skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące
cementów powszechnego użytku”.

15. PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy”.
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16. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie – Specyfikacja (wersja angielska).

17. PN-EN 13164 +A1:2015-03 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  z  polistyrenu
ekstrudowanego  (XPS)  produkowane  fabrycznie  –  Specyfikacja  (wersja
angielska).

18. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji  cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja.

19. PN-EN ISO 10545-9:2013-12 „Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  odporności  na  szok  termiczny”
(wersja angielska).

20. PN-EN ISO 10545-8:2014-09 „Płytki  i  płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej  rozszerzalności  liniowej”
(wersja angielska).

21. PN-EN ISO 10545-14:2015-11 „Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamienie” (wersja
angielska).

22. PN-EN 13970:2006 
PN-EN 13970:2006/A1:2007

„Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby  asfaltowe  do  regulacji
przenikania pary wodnej – Definicje i właściwości”.

23. PN-EN 13984:2013-06 „Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby  z  tworzyw  sztucznych  i
kauczuku do regulacji  przenikania pary wodnej – Definicje i  właściwości”
(wersja angielska).

24. PN-EN 300:2007 „Płyty  o  wiórach  orientowanych  (OSB)  –  Definicje,  klasyfikacja  i
wymagania techniczne”.

25. PN-EN ISO 10545-5:1999 „Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenie metodą
pomiaru współczynnika odbicia”.

26. PN-EN ISO 10545-13:2017-01 „Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  odporności  chemicznej”  (wersja
angielska).

10.2. Ustawy

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr

0 poz. 1203, z późniejszymi zmianami).
5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.

1834, z późniejszymi zmianami).

10.3. Rozporządzenia i obwieszczenia

– Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  Nr  305/2011  z  dnia  9  marca  2011  r.  ustanawiające
zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów  budowlanych  i  uchylające  dyrektywę  Rady
89/106/EWG, karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów.

– Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  Nr  1907/2006  z  dnia  18  grudnia  2006  r.  w  sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

– Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  nr  1272/2008  z  dnia  16  grudnia  2008  r.  w  sprawie
klasyfikacji,  oznakowania  i  pakowania  substancji  i  mieszanin,  zmieniające  i  uchylające  dyrektywy  67/548/EWG  i
1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

– Rozporządzenie  Komisji  (UE)  Nr  453/2010  z  dnia  20  maja  2010  r.  zmieniające  rozporządzenie  nr  1907/2006
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  w  sprawie  rejestracji,  oceny,  udzielania  zezwoleń  i  stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych
izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i  materiałach stosowanych w
budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych
w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów (Dz. U. z 2007 r. Nr 4, poz. 29).

– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  20  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  oznakowania  opakowań  substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.
450).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

– Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  29  stycznia  2013  r.  w  sprawie  ograniczeń  produkcji,  obrotu  lub
stosowania  substancji  i  mieszanin  niebezpiecznych  lub  stwarzających  zagrożenie  oraz  wprowadzania  do  obrotu
lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz.
769).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

– Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z późniejszymi zmianami).

– Obwieszczenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  5  lipca  2004  r.  w  sprawie  wykazu  mandatów  udzielonych  przez
Komisję  Europejską  na  opracowanie  europejskich  norm  zharmonizowanych  oraz  wytycznych  do  europejskich
aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów (M. P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje

1. Merkblatt:  Verlegung  von  grossformatigen  Keramikplatten  im  Innenbereich.  Schweizerischer  Plattenverband,
2014.

2. Merkblatt  SMGV,  SPV,  VHP,  VTH,  SVGG:  Untergründe  für  Wandbeläge  aus  Keramik,  Natur-  und  Kunststein
(Fliesen und Platten) im Innenbereich, 2009.

3. Fachinformation 03 Grossformatige keramische Fliesen und Platten, ZDB, 2010.
4. Großformatige  keramische  Belagselemente  sowie  Belagselemente  mit  rektifizierten  Kanten.  Österreichischer

Fliesenverband, 2010.
5. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  część  B:  Roboty  wykończeniowe.  Zeszyt  5:

Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych, ITB, 2014.
6. DIN 18560-3:2004 Estriche im Bauwesen. Teil 3. Verbundestriche.
7. DIN  18157-1  :  1979-07  Ausführung  keramischer  Bekleidungen  im  Dünnbettverfahren;  Hydraulisch  erhärtende

Dünnbettmörtel.
8. Zement Merkblatt B19 – Zementestrich, Verein Deutscher Zementwerke, 2010.
9. DIN 18560-4:2012-06 „Estriche im Bauwesen. Teil 4: Estriche auf Trennschicht.
10. Beläge  auf  Calziumsulfatestrich.  Keramische  Fliesen  und  Platten,  Naturwerkstein  und  Betonwerkstein  auf

calziumsulfatgebundenen Estrichen. ZDB, X.2005.
11. Beläge  auf  Zementestrich.  Fliesen  und  Platten  aus  Keramik,  Naturwerkstein  und  Betonwerkstein  auf  beheizten

und unbeheizten Zementgebundenen Fußbodenkonstruktionen. ZDB, VI.2007.
12. DIN  18560-2:2009-09,  „Berichtigung  1:2012-05  Estriche  im  Bauwesen.  Teil  2”.  Estriche  und  Heizestriche  auf

Dämmschichten (schwimmende Estriche)”.
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