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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich przewidzianych do wykonania w ramach zadania p.n. ”Roboty 
remontowe pomieszczeń węzła ciepłowniczego oraz remont gzymsów na budynku szkoły i budynku 
Sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Tryb. przy ul. Armii Krajowej 17” 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót malarskich. Obejmują 
one prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tych robót wykonywanych 
na budowie. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót malarskich: 

� przygotowanie podłoża, 
� malowanie ścian wewnętrznych w pomieszczeniu węzła farbami silikatowymi  
� malowaniu sufitów farbami emulsyjnymi 
� malowaniu konstrukcji stalowej antresoli oraz siatek stalowych wraz z konstrukcją, 

wydzielających urządzenia technologiczne, farbami olejnymi 
� wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną 
Specyfikacją Techniczną p. 1.5. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.2. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót malarskich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

� Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania. 
� Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 

opracowania. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Przygotowanie powierzchni. 
Przed przystąpieniem do malowania naprawić ewentualne uszkodzenia powierzchni tynków. Zaleca się 
do tego celu stosowanie zapraw i szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do 
stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem. 
Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: 
- gładkie i równe – tzn. bez narostów zapraw i betonu, zacieków zaprawy, 
- mocne – tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień, 
- czyste – tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem i rdzą), 
- dojrzałe pod malowanie tzn. po 2 – 6 tygodniach w zależności od rodzaju farby, 
- suche – badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi (elektrycznym lub 
karbidowym), metodą suszarkowo- wagową lub papierkami wskaźnikowymi Hydrotest. 
2.2.1. Woda 
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Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
pogarszających właściwości. Nie powinna mieć żadnego zapachu i powinna się odznaczać dostateczną 
przezroczystością. Jeżeli woda budzi jakiekolwiek zastrzeżenia, wówczas należy przeprowadzić 
odpowiednie badania laboratoryjne. Nie wolno używać wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.2. Rozcieńczalnik 
Przygotowany fabrycznie do farb olejnych, musi odpowiadać normie PN i świadectwu dopuszczenia do 
użytkowania. 
2.2.3. Środek gruntujący 
Materiał wodorozcieńczalny (np. wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i 
stanu podłoża, do jego przygotowania przed szpachlowaniem i robotami malarskimi, np. UNIGRUNT. 
Środkiem gruntującym może być również roztwór farby emulsyjnej z wodą w stosunku 1:5. 
2.2.4. Masy szpachlowe 
Do szpachlowania stosować szpachlówki mineralne. Zabrania się stosować materiały na bazie gipsu 
luba zawierające gips. 
2.2.5. Farby emulsyjne 
Na tynkach sufitu stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno -
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez 
ITB. 
2.2.6. Farby silikatowe 
Dzięki swojemu składowi mineralnemu farba silikatowa np. (Eurolan Silicat) wykazuje znakomitą 
przyczepność do wszystkich mineralnych podłoży takich, jak: tynk cementowy, tynk wapienny, tynk 
wapienno-cementowy, cegła silikatowa, beton, stare powłoki mineralne. Ze względu na skład 
mineralny i wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, użycie farby (Eurolan Silicat) jest szczególnie 
wskazane do wszystkich prac w zakresie restauracji zabytków jak i renowacji budynków. Wysoka 
przepuszczalność dla pary wodnej farby silikatowej pozwala na stosowanie tej farby na tynku 
renowacyjnym. 
Szczególne właściwości produktu: 
· wysokoprzepuszczalna dla pary wodnej, 
· odporna na czynniki chemiczne, 
· niebrudząca się, 
· zmywalna i trwała. 
2.2.7. Farby olejne i ftalowe: 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajność 6-8m2/dm3 czas 
schnięcia -12h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg BN-79/6113-44,wydajność 6-
10m2/dm3 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót malarskich pozostawia się do uznania Wykonawcy (agregaty 
malarskie, pędzle, wałki malarskie, drabiny, rusztowania, itp.), po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru 
budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
4.2. Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót malarskich 
można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1 
Malowanie ścian wewnętrznych. 
Przygotowanie podłoża pod roboty malarskie. 
Do wyrównania ubytków w tynku należy zastosować "zaprawę wyrównującą". Przed jej użyciem 
podłoże należy odpowiednio zwilżyć. Wszystkie osypliwe i luźno trzymające się fragmenty tynku należy 
bezwzględnie usunąć, zaś miejsca przeznaczone do wypełnienia zaprawą, koniecznie zagruntować 
emulsją UNI-GRUNT. Do wyrównania ubytków stosować jedynie szpachlówki mineralne. 
Malowanie ścian i sufitu. 
Sufit węzła pomalować farbą emulsyjną białą, ściany pomieszczenia węzła farbą silikatową np. 
weber.san Silicatfarbe (Eurolan Silicat) w kolorze piaskowym. 
Aby nie pobrudzić posadzki z gresu, okien, oraz drzwi należy stosować folię malarską. 
Pierwszą warstwę farby nanieść pędzlem. Natomiast drugą za pomocą wałka malarskiego.  
Powłoka farby emulsyjnej po wykonaniu powinna być niezmywalna przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekcyjnych. Powłoka powinna dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni, barwa 
powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłoki bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 
pędzla. 
Malowanie konstrukcji stalowych 
Przed malowaniem należy usunąć wszystkie luźne i odstające fragmenty powłok malarskich, 
przeszlifować całość papierem ściernym oraz odtłuścić. Całość malować farbami olejnymi dwukrotnie 
w kolorze jasnoszarym lub piaskowym. 
5.3. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót malarskich. 
Roboty malarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi minimalnymi normami wymaganiami 
dla prac wykończeniowych. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac malarskich. 
Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny Wykonawcy. Wszelkie 
naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
5.4. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie, 
powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru 
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. 
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i 
zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i 
przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w temperaturze większej lub równej 5˚C nie wcześniej niż 
po 7 dniach. Powłoki powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho, i na szorowanie, bez 
uszkodzeń, plam, smug, prześwitów, śladów pędzla, spękań, łuszczenia się i odstawania od podłoża. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- wyglądu powierzchni, 
- wsiąkliwości środków i farb, 
- wyschnięciu podłoża, 
- czystości powłok malarskich po 7 dniach od wykonania, 
- zgodności braw ze wzorem, 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- 1 m2 powierzchni pomalowanej. 
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8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt. 9. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót malarskich. Podstawą 
płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 

� przygotowanie podłoża, 
� malowanie ścian wewnętrznych farbą silikatową i sufitów farbami emulsyjnymi, 
� prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością 

Wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności: 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. 
PN-69/ B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
PN-69/ B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie. 


