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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót tynkarskich dla zadania:  
„ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I REMONTEM POMIESZCZEO CZĘŚCI  

BUDYNKU SZKOLNEGO NA ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY.” 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV). 
45400000-1 Roboty wykooczeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamówienie Publiczne przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 00.01 – Wymagania ogólne. 
• Roboty budowlane przy wykonywaniu tynków - wszystkie prace budowlane związane 
z wykonaniem tynków zwykłych zgodnie z ustaleniami projektowymi 
• Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych tynków 
• Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład na który nakłada sie masę 
tynkarską 
• Masa tynkarska – masa otrzymywana przez zarobienie woda lub specjalna substancja suchej 
mieszanki tynkarskiej 
• Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków 
modyfikujących przygotowana fabrycznie lub na placu budowy 
• Tynk pocieniony – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub wielowarstwowa (dwu- 
lub trzywarstwowa) o łącznej grubości nieprzekraczającej 8 mm, stanowiąca powlokę ochronną, 
wyrównawczą i dekoracyjną 
• Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w 
opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 
 
1.4. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robot tynkarskich: 
• wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych w miejscach uzupełnianych ścianek lub 
zamurowanych przebid 
• wykonywanie systemowych wypraw tynkowych 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót zostały podane w „Wymaganiach Ogólnych”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakośd wykonania oraz za zgodnośd z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
• Cement i wapno, które powinny spełniad wymagania podane w normach 
• Piasek powinien spełniad wymagania obowiązującej normy  
• Gips szpachlowy powinien odpowiadad wymaganiom aktualnej normy paostwowej  
• Woda zarobowa, która powinna spełniad wymagania podane w normie 
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• Podkładowa masa tynkarska 
• Siatka z włókna szklanego 
• Sucha mieszanka tynkarska 
• Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• Tynk akrylowy – gotowa mieszanka: 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”. Wykonawca zobowiązany 
jest do zapewnienia sprzętu odpowiedniej jakości w celu wykonania i przeprowadzenia robót 
związanych z tynkowaniem oraz czynności pomocniczych. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazad się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw. 
- agregatu tynkarskiego. 
- betoniarki wolnospadowej. 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
4.2. Transport materiałów 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywad się zgodnie z normą BN-88/6731-08. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozid cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozid dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozid 
w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozid dowolnymi środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 
Wyroby do robót tynkowych mogą byd przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej 
• są właściwie oznakowane i opakowane 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich 
- karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiałów i wyrobów na budowę powinno byd 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
 
 
4.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 
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Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny byd przechowywane 
i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno byd suche 
i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche 
mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny byd przechowywane w 
oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej ni8 10. Cement i wapno suchogaszone luzem należy 
przechowywad w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. 
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywad na składowiskach otwartych, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami 
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). Gotowe 
mieszanki tynkarskie dostarczane w fabrycznie zamkniętych pojemnikach powinny byd 
transportowane i składowane w sposób uniemożliwiający przemarzanie zawartości w okresach 
niskich temperatur. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za spełnienie wymagao ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH 
5.1. Tynki cementowo- wapienne 
Zalecenia ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny byd zakooczone wszystkie roboty, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe. 
Tynki należy wykonywad w temperaturze nie niższej niż + 5 ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0 ºC.W niższych temperaturach można wykonywad tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Zaleca sie chronid świeżo wykonane tynki w 
ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie 
wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny byd w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 
1 tygodnia zwilżane woda. 
Zakres robót przygotowawczych 
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotowad podłoże w zależności od rodzaju podłoża: 
• W murze ceglanym spoiny powinny byd niezapełnione zaprawą na głębokośd 10-15 mm. 
• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścid z kurzu szczotkami oraz usunąd plamy z 
rdzy i substancji tłustych 
• Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyd woda 
Zakres robót zasadniczych 
Układanie różnego rodzaju tynków składa sie z kilku faz: 
• Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa sie pionu, sznura i gwoździ, które wbija sie co 
1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje sie placki z zaprawy 
i wygładza je równo z główka gwoździ. Następnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i ściąga 
je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają role prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu 
warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących można używad prowadnice drewniane lub stalowe. 
• Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości 
nieprzekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub 
półcementowej obrzutki powinna wynosid 10÷12 cm zanurzenia stożka. 
• Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu 
obrzutki i skropieniu jej woda. Grubośd narzutu powinna wynosid 8÷15 mm, a gęstośd zaprawy nie 
powinna przekraczad 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za 
pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje sie za pomocą pac w kształcie kątownika.  
• Wykonania gładzi. Gładź wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito 
o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna byd bardziej tłusta niż do narzutu i mied grubośd 
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1÷3 mm. Zaprawę narzuca sie ręcznie i rozprowadza paca. Po stężeniu gładzi zaciera sie ja packą 
drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykooczenia tynku. W czasie zacierania należy 
zwilżyd tynk, skrapiając go woda za pomocą pędzla. 
W przypadku tynków kat. II narzut powinien byd wyrównany i zatarty jednolicie na ostro, 
w przypadku tynków kat. III - na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna byd niższa niż na 
obrzutkę. W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnid odpowiednią, 
swobodną cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnid temperaturę 
powyżej +5ºC. Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zależności od warunków 
pogodowych) można powierzchnie tynku poddad dalszej obróbce: malowad, tapetowad, okładad 
różnymi okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętad, że 
powierzchnia tynku powinna byd zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej - polecanym przez 
producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki. 
 
5.2. Roboty elewacyjne – ocieplenie, wykonanie wyprawy elewacyjnej 
Roboty należy wykonywad przy spełnieniu wymagao producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak 
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Z pasków siatki zbrojącej wykonad 
zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji 
termicznej naciągnąd pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyd i wtopid w nią za pomocą 
pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy 
zbrojonej wygładzid - siatka zbrojąca powinna byd całkowicie zakryta zaprawą. 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieśd środek gruntujący. 
Warstwę wykooczeniową wykonad po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż 
po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagao 
systemowych) nanieśd masę tynku cienkowarstwowego i poddad jego powierzchnię obróbce, zgodnie 
z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową. Sposób wykonania tynku zależny 
jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. 
Wykonanie systemu polega na: 
• Przymocowaniu do zewnętrznych powierzchni ścian, za pomocą zaprawy klejowej i opcjonalnie 
łączników mechanicznych płyt termoizolacyjnych o odpowiednio dobranej grubości, 
• Wykonaniu warstwy zbrojącej z zaprawy klejowo- szpachlowej i siatki zbrojącej z włókna szklanego, 
• Pokryciu powierzchni szlachetnym tynkiem strukturalnym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schemat systemu 
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1. Klejenie termoizolacji 
2. Płyty termoizolacyjne 
3. Warstwa zbrojona 
4. Warstwa gruntujące 
5. Tynkarska wyprawa elewacyjna 
Przed przystąpieniem do prac zasadniczych miejsca montażu należy oczyścid, sprawdzid stabilnośd. 
Wszystkie warstwy niezwiązane należy usunąd, a miejsca po nich uzupełnid gotowymi mieszankami 
lub zaprawą cementową. 
Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych 
Przyjęto podział na trzy strefy wysokości. Wymagana liczba kołków rozporowych zależna od strefy 
wysokości i rodzaju materiału ściany. W strefie krawędziowej stosowana jest większa liczba kołków 
rozporowych niż na pozostałej powierzchni ściany. 

 
Łącznik mechaniczny musi byd zakotwiony w litym materiale ściennym na głębokośd zgodną 
z rodzajem łącznika. Dla ścian litych typu: beton, żelbet należy stosowad łączniki z krótką strefą 
rozporową. Dla ścian murowanych stosowane są łączniki z długą strefą rozporową. 
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W celu wyeliminowania mostków termicznych należy zastosowad technologię montażu łączników 
z wykorzystaniem tzw. termodybli. Przed rozpoczęciem robót zakooczone powinny byd zakooczone 
roboty dachowe, okienne, izolacje i posadzki balkonów itp. 
Zabezpieczone są wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia zakooczone roboty mogące 
zwiększyd wilgod technologiczną budynku, Wyschnięte powinny byd wszelkie zawilgocenia, 
zapewnione odprowadzenie wody opadowej poza lico ścian. Przy wykonywaniu prac należy 
przestrzegad reżimu technologicznego, stosowad wyłącznie elementy systemu określone 
w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej . 
Podczas prowadzenia prac oraz schnięcia tynków temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża 
i wbudowanego materiału nie może byd niższa niż +5°C (a dla tynków i farb silikatowych lub 
nanoporowych+8°C) lub wyższa niż 25°C. W czasie robót i w fazie wiązania materiały chronid przed 
niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych (wiatr, deszcz, nasłonecznienie, wysoka lub 
niska temperatura),np. stosując ochronne siatki na rusztowania). Duża wilgotnośd powietrza i niskie 
temperatury mogą znacznie wydłużyd proces wiązania materiału oraz spowodowad różnice 
w kolorystyce. Jednolitośd barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. 
Ostateczny kolor elewacji uzależniony jest od warunków podłoża, temperatury i wilgotności 
powietrza. W przypadku stosowania produktów o rożnych numerach seryjnych należy je przez 
rozpoczęciem prac dokładnie ze sobą wymieszad. Podłoże powinno byd stabilne, nośne, suche, 
czyste, pozbawione elementów zmniejszających przyczepnośd (kurz i pył itp. oczyścid szczotkami, 
powietrzem, wodą pod ciśnieniem nawet z użyciem detergentów). W przypadku ścian otynkowanych 
należy wstępnie sprawdzid stan istniejącego tynku przez opukiwanie. Głuchy dźwięk oznacza, że tynk 
odspoił się od podłoża i należy go usunąd. Podłoża pylące lub silnie nasiąkliwe (np. bloczki 
gazobetonowe), nierównomiernie chłonne oraz piaszczące zagruntowad. Podłoża na których 
występują algi, grzyby lub porosty muszą byd w każdym przypadku przygotowane w specjalny 
sposób. W tym celu ścianę należy oczyścid i poddad działaniu środka neutralizującego. Słabo 
przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie należy usunąd. Próba przyczepności podłożą: do 
oczyszczonego podłoża przykleid za pomocą kleju systemowego próbki materiału izolacyjnego 
o wymiarach 100 x 100mm (8 – 10 próbek). Po 3 dniach przeprowadzid próbę odrywania 
przyklejonych próbek. Jeśli materiał izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, że 
podłoże charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością. Natomiast w przypadku oderwania próbki 
z klejem i warstwą fakturową konieczne jest dodatkowe przygotowanie podłoża. Jeżeli ponowna 
próba da wynik negatywny, należy wzmocnid podłoże. 
Zaleca się także skucie tynków na zewnętrznych powierzchniach ościeży drzwiowych i okiennych, 
jeżeli nie można ich ocieplid bez nadmiernego zasłaniania ościeżnic. Nierówności, defekty i ubytki 
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skud lub ewentualnie wyrównad zaprawą tynkarską (Podłoże powinno byd równe w zakresie odchyleo 
powierzchni i krawędzi). Jeśli nierównośd przekroczy 20 mm, należy zastosowad materiał 
termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubości. Warstwa elewacyjna ocieplanych ścian 
budynków wielkopłytowych powinna posiadad wymaganą statecznośd z ewentualnym wykonanym 
specjalistycznym kotwieniem. 
Mocowanie płyt termoizolacyjnych 
Zasadniczo układa się wyłącznie całe płyty, w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem 
mijankowego układu spoin pionowych. Układ mijankowy stosowad również na narożnikach ścian, aby 
płyty się zazębiały. Styki płyt nie mogą się pokrywad ze złączami płyt prefabrykowanych. 

 
Krawędzie płyt nie mogą znajdowad się na przedłużeniu krawędzi otworów okiennych lub 
drzwiowych. Układad płyty zaczynając od dołu do góry, a następnie mocno dociskając jedną do 
drugiej, bez szczelin, z przesunięciem o połowę długości, w co drugim rzędzie. Dopuszczalne jest 
stosowanie fragmentów płyt ( minimalna szerokośd 15 cm ) - mogą one jednak byd tylko pojedynczo 
rozmieszczone na płaszczyźnie ściany, z pominięciem narożników budynków. W trakcie układania 
należy zwrócid szczególną uwagę na to, aby ułożona powierzchnia płyt była równa i bez szczelin. W 
miejscach stykania się płyt nie powinno byd kleju. 
Nakładanie kleju 
Klej należy nanosid zarówno punktowo na powierzchni płyty jak również pasmem, wzdłuż obrzeża. 
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Grubośd kleju należy tak dobrad, aby uwzględniając tolerancję podłoża oraz grubośd warstwy kleju 
(od 1 do 2 cm ) uzyskad min. 40 % powierzchnię stykającą się z podłożem. Pasmo na brzegu płyty 
powinno mied ok. 5 cm szerokości, natomiast 3 punkty po środku płyty mniej więcej wielkośd dłoni. 
Nierówności podłoża do 10 mm można wyrównywad zaprawą klejowo-szpachlową. Przestrzegad 
zaleceo zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleo ścian zewnętrznych budynków 
producenta systemu. Duża wilgotnośd powietrza i niskie temperatury (np. w okresie późnej jesieni) 
mogą znacznie wydłużyd proces wiązania materiału. Przed naniesieniem kolejnych powłok należy 
zawsze zachowad przerwę technologiczną, wynoszącą co najmniej 3 dni, przy czym ważne jest, aby 
warstwa podkładowa była równomiernie wyschnięta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na 
elewacji). W przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można nakładad na płyty za pomocą 
pacy zębatej o rozmiarach 10 do 12 mm . Ilośd masy klejącej i grubośd jej warstwy zależą od stanu 
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podłoża, musi byd jednak zapewniony dobry styk ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej 
przyczepności. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyd do ściany 
i dokładnie przycisnąd. Nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płyt izolacyjnych: szczeliny 
między płytami szersze niż 2 mm wypełnid odpowiednio dopasowanymi paskami materiału 
izolacyjnego. W przypadku konieczności dodatkowego mocowania płyt termoizolacyjnych w postaci 
łączników mechanicznych ( kołków/dybli ) – ich rodzaj, ilośd i rozmieszczenie winno zostad ujęte 
i szczegółowo opisane w projekcie technicznym ocieplenia. 
Zbrojenie siatką 
Przy narożach otworów drzwiowych i okiennych na płytach izolacyjnych przed wykonaniem właściwej 
warstwy zbrojonej należy zatopid w zaprawie szpachlowej pod kątem 45° dodatkowe kawałki tkaniny 
zbrojącej o wymiarach 35 x 20 cm (zbrojenie diagonalne) . Zapobiega to powstawaniu rys i pęknięd na 
elewacji budynku. Naroża przy zbiegu ścian budynku na parterze budynku, a także przy otworach 
drzwiowych należy wzmocnid przez zastosowanie profili narożnych z siatką zbrojącą osadzonych w 
zaprawie klejowej. 

 

 
Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach można przystąpid nie później niż po 
14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowaną warstwę zaprawy, przy użyciu pacy wygładzającej 
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wciskad natychmiast tkaninę zbrojącą i równo zaszpachlowad. Tkanina powinna byd równomiernie 
napięta, nie wykazywad pofałdowao a kolor i wzór siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogą 
byd widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna mied grubośd 3-5mm. Sąsiednie pasy 
tkaniny należy układad na zakład co najmniej 10cm. Na wszystkich narożnikach zewnętrznych 
zastosowad narożniki z siatką zbrojącą . 
Wyprawa cienkowarstwowa 
W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieśd szczotką lub wałkiem na 
wykonane suche podłoże jedną warstwę podkładu gruntującego. Po wyschnięciu podkładu 
tynkarskiego tj. po ok. 24h można przystąpid do nakładania tynku. Przygotowany tynk należy 
nakładad warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia, ( 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm) przy pomocy pacy 
ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku należy dokładnie zebrad na grubośd kruszywa fakturującego 
zwracając szczególną uwagę na płynnym połączeniu tynku na poszczególnych obszarach roboczych. 
Powierzchnię tynku o fakturze baranka należy zacierad ruchem kolistym a w przypadku tynków 
o fakturze drapanej ruchem pionowym, poziomym lub kolistym. Do fakturowania należy używad pacy 
z tworzywa sztucznego. Tynk należy nakładad na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, 
równomiernie i bez przerw. W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętym 
a świeżo nakładanym tynkiem, należy zapewnid wystarczającą liczbę pracowników, co pozwoli na 
płynne wykonanie wyprawy. Proces schnięcia wyprawy, niezależnie od jej rodzaju, polega na 
odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej 
temperaturze otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuższe. 
Należy pamiętad o zachowaniu reżimu temperaturowo-wilgotnościowego podczas aplikacji wypraw 
tynkarskich, a także o osłonięciu rusztowao po nałożeniu tynków. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonad badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawid wyniki tych badao Inspektorowi nadzoru 
do akceptacji. Badania te powinny obejmowad wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 
kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwośd oraz zakres badao zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki 
i konsystencji, powinny wynikad z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 
Wyniki badao materiałów i zaprawy powinny byd wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny byd przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 
p. 4.3. i powinny umożliwid ocenę wszystkich wymagao, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku. 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku. 
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- wykooczenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest jeden metr kwadratowy wykonanego tynku. 
 
7.3. Zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w 
rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni 
nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich 
jest mniejsza od 0.5 m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
8.2. Zgodnośd robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Roboty powinny byd wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 
negatywny, tynk nie powinien byd odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąd jedno z następujących rozwiązao: 
- tynk poprawid i przedstawid do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagao nie zagrażają bezpieczeostwu użytkowania i trwałośd tynku, zaliczyd 
tynk do niższej kategorii,  
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąd tynk i ponownie wykonad 
roboty tynkowe. 
 
8.3. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzid bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścid i umyd 
wodą. 
 
8.4. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny byd 
zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny 
i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą byd większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na 
całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą byd większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniu, 
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- poziomego - nie mogą byd większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien byd potwierdzony protokołem, który powinien zawierad: 
- ocenę wyników badao, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania, 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 
4. normy 
5. aprobaty techniczne 
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Najważniejsze normy i dokumenty: 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynków szlachetnych oraz lastryka na spoiwie hydraulicznym 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
(Zmiana Az1) 
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych 
PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych. 
(Zmiana Az1) 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków zewnętrznych 
i wewnętrznych. Tynki zewnętrzne 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagao prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeo lub metod. 


