SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY CIESIELSKIE.
Kod 45422000-1
1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

ciesielskich.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa pecyfikacja techniczna (SST) stosowana jest 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 wprzypadkach małych prostych
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót
ciesielskich, które zostaną wykonane w ramach zadania:
– Wykonanie daszków zabezpieczających
– Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu
– Ustawienie zsypu kubełkowego do gruzu
– Rozebranie zsypu kubełkowego do gruzu
– Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu: krokwie, płatwie, murłaty, słupy, według oceny inspektora
nadzoru i przekrojach wymienianych elementów
– Wzmocnienie zbutwiałych końców krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm
– Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi
– Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm w odstępach 1,5 cm i na styk przy kryciu wież.
– Wymiana elementów konstrukcyjnych lukarn dachowych małych i na wieżach
– Wymiana desek gzymsu dachu głównego i wież
- Wymian belek stropowych wież
- wymian podsufitki stropu w wieżach
– Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych – całej konstrukcji dachu i deskowań
– impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych metodą smarowania
– Malowanie elementów drewnianych zewnętrznych podwójne - środkami impregnująco dekoracyjnymi
- wymiana poszycia z desek struganych świetlika dachowego
– Odgrzybianie elementów drewnianych konstrukcji więźby dachowej przy użyciu szczotek stalowych
– Wykonanie rusztowania
– Wykonanie i złożenie ościeżnic do okien o kształtach łukowych i okrągłych w kompletny wyrób
– Wykon. skrzydeł okien o kształtach łukowych ze szczeblinami poziomymi - z zachowaniem podziałów i
wymiarów
– Wymiana kompletnych czół lukarn na dachu głównym i wieżach z zachowaniem oryginalnych wymiarów i
kształtów
1.4. Określenia podstawowe
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w
ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1.Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Dla robót ciesielskich wymienionych w pkt.1.3 ST B.02.00. należy zastosować drewno klasy
K27 spełniające wymogi określone w następujących normach państwowych: PN-82/D-94021 – Tarcica iglasta
sortowana metodami wytrzymałościowymi. PN-B-03150:2000/Az1:2001 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
2.2.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniższa tabela:
Oznaczenie K27
K33
Zginanie
27
33
Rozciąganie 0,75
0,75
wzdłuż włó
kien
Ściskanie wzdł 20
24
uż włókien
Ściskanie w 7
7
poprzek włó
kien
Ścinanie wzdłu3
3
ż włókien
Ścinanie w
1,5
1,5
poprzek włó
kien

2.2.2. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23 %
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20 %.
2.2.3. Tolerancje wymiarowe tarcicy
– odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości: do + 50 mm lub do – 20 mm dla 20 % ilości
– w szerokości: do +3 mm lub do – 1mm
– w grubości: do +1 mm lub do – 1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
Specyfikacja została sporządzona w systemie
SEKOspec
SEKOspec na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej
OWEOB
opracowanej
Promocjaprzez
Sp. zOWEOB
o.o. 2005Promocja Sp. z o.o.

2

_ dla łat o grubości do 50 mm:
- w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20 % ilości
- w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20 % ilości
_ dla łat o grubości powyżej 50 mm:
- w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
- w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20 % ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –
2 mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.
2.2.4. Dopuszczalne wady tarcicy:
Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm
10 mm – dla grubości do 75 mm
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm
5 mm – dla szerokości > 250 mm
Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm
10 mm – dla grubości do 75 mm
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm
5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6 % szerokości
Krzywizna poprzeczna 4 % szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia
w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.
2.3. Łączniki
2.3.1. Gwoździe
Gwoździe stalowe do mocowania elementów drewnianych – muszą być okrągłe lub kwadratowe z płaskim
łbem zgodne z normą PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego - Część 1: Gwoździe ogólnego
przeznaczenia. Minimalna wielkość nie mniej niż 2,5 grubości przybijanego elementu drewnianego
zgodnie z normą PN-EN 1380 :2000 Konstrukcje drewniane - Metody badań. Nośność złączy na gwoździe.
2.3.2. Śruby
Należy stosować następujące rodzaje śrub w zależności od łączonych elementów:
- Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
- Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.3.3. Nakrętki:
Należy stosować następujące rodzaje nakrętek:
- Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
- Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.3.4. Podkładki pod śruby
Należy stosować następujące rodzaje podkładek pod śruby:
- Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.3.5. Wkręty do drewna
Należy stosować następujące rodzaje wkrętów do drewna w zależności od łączonych elementów:
- Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
- Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
- Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.4. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania oraz zabezpieczające impregnowane elementy
drewniane przed:
- grzybami i owadami,
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- sinizną i pleśnieniem,
- działaniem ognia.
Do każdego opakowania preparatu impregnacyjnego powinna być dołączona etykieta zawierająca następujące
dane:
- nazwę i adres producenta
- nazwę wyrobu
- masę netto/ objętość w opakowaniu
- datę produkcji
- termin przydatności do użycia
- warunki stosowania, z uwzględnieniem dotyczących zagrożenia dla zdrowia lub życia
- warunki przechowywania i transportu
- nr aprobaty Techniczne IRB
- nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie
- znak budowlany
2.4.1. Preparat impregnujący - FOBOS M- 4 ma postać granulatu proszkowego barwy biało - żółtej, będącego
mieszaniną soli nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potęgującym działanie
biochronne. Wykazuje poczwórne działanie ochronne dla drewna i materiałów drewnopochodnych: przed
ogniem, grzybami domowymi, grzybami pleśniowymi oraz owadami – technicznymi szkodnikami drewna.
Nadaje elementom drewnianym cechę niezapalności oraz nierozprzestrzeniania ognia. Jednocześnie nie obniża
wytrzymałości drewna, nie powoduje korozji stali. Jest skuteczny zarówno przy impregnacji wgłębnej, jak i
powierzchniowej. Preparat stosuje się postaci roztworu wodnego. Zawartość substancji biologicznie czynnych
w przeliczeniu na 1 kg preparatu: boraks ~37 g, chlorek benzylo-C12-18- alkilodwumetyloamoniowy ~20g, 3jodo-2-propinylo-N-butylokarbaminian ~1,7g. FOBOS M-4 jest przeznaczony do impregnacji drewnianych
elementów budowlanych znajdujących się wewnątrz budynków. Na zewnątrz może być stosowany bez
kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych powierzchni przed oddziaływaniem wody i
opadów atmosferycznych powodujących jego wymywanie. FOBOS M-4 może być użyty w budynkach, a także
pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania żywności i obiektach przemysłu spożywczego, jednak
zabezpieczone elementy nie mogą się stykać bezpośrednio ze środkami spożywczymi. Dopuszcza się materiały
zamienne o podobnych właściwościach
2.4.2. Impregnację elementów drewnianych zewnętrznych – ściany świetlika dachowego, czoła lukarn, okna,
elementy gzymsów malować środkami impregnująco –dekoracyjnymi typu DREWNOCHRON nadając
odpowiedni kolor zgodny z istniejącym
2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji
2.5.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub
odizolowanym od podłoża warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkł
adkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych
elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.
2.5.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.
2.5.3. Przechowywanie impregnatów - FOBOS M-4 przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamknię
tych opakowaniach, w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od środków spożywczych i pasz.
2.6. Badania materiałów na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę musi posiadać odpowiedni atest dopuszczający do stosowania.
Każda partia materiału przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Materiały
uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza inspektor nadzoru wpisem do
dziennika budowy.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
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Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 4
4.2. Transport materiałów:
4.2.1. Materiały pokrywczepowinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach
polskich.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne dla podłoŜy

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5
Przekroje i rozmieszczenie elementów nowo wbudowywanych powinno być zgodne z elementami, które są
wymieniane. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do l mm. Długość elementów
wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm. Nowo
wbudowywane elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach
styku odizolowane jedną warstwą papy izolacyjnej. Łączenie poszczególnych elementów konstrukcyjnych
więźby dachowej powinno być wykonane przy specjalnych łączników metalowych i śrub długością
odpowiadającą grubości łączonych elementów. Wszelkie nacięcia i wycięcia w elementach konstrukcyjnych
więźby dachowej przed połączeniem powinny być zaimpregnowane FOBOSEM M4 lub równoznacznym.
Deski podkładu pod pokrycie z blachy miedzianej należy przybijać w odstępach ok. 1,5 cm. Gwoździe winny
być głęboko wbite w deski aby ich łebki nie stykały się z blachą – najlepiej zastosować gwoździe miedziane.
1.1.
1.2.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 6
Kontrola jakości robót polega na:
- sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz normami bądź aprobatami
technicznymi
- sprawdzaniu bieżącym jakości zastosowanego materiału (zwłaszcza stan impregnacji i wilgotności
oraz występujących wad drewna)
- sprawdzeniu prawidłowości wymiarów i kształtu stosowanych elementów konstrukcji
- sprawdzeniu prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach
- sprawdzeniu zachowania rozstawu elementów spinających
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania złączy ciesielskich i mechanicznych między poszczególnymi
elementami konstrukcji
- sprawdzeniu odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego
Kontrola wykonania powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do innych
robót zakrywających wykonane elementy drewniane.
7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7
Wymagania szczegółowe
Jednostkami obmiarowymi dla robót ciesielskich i impregnacyjnych są:
a) Wykonanie i wbudowanie nowych elementów
Konstrukcyjnych więźby dachowej – m3
c) Wykonanie daszków zabezpieczających – m2
d) Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu – m
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e) Wykonanie rynny drewnianej do gruzu – m
f) Ustawienie rynny drewnianej do gruzu – m
g) Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych – m2
Dodatkowo do obmiarów robót ciesielskich i impregnacyjnych należy stosować zasady i jednostki obmiarowe
ujęte w Obowiązujących katalogach Norm Kosztorysowych : KNR 2-02, KNR 0-15II i KNR 4-01.
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały
pozytywne wyniki oraz podlegają zasadom odbioru robót zanikowych.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.
Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 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.
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 spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i
wyrobów budowlanych,
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu t odbiorów częściowych.
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania
zgodnie z wytycznymi, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej robót ciesielskich, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej),
oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty ciesielskie 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 roboty ciesielskie nie powinno
być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót ciesielskich z
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawi
ć je ponownie do odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości elementów
drewnianych 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 do usunięcia
wadliwie wykonanych robót ciesielskich, 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 ciesielskich z zamówieniem.
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym
a wykonawcą.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wymienionych elementów drewnianych 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 widocznych elementów drewnianych (ugięcia, odkształcenia
pęknięcia), z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót Przed upływem okresu gwarancyjnego
zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ciesielskich.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 9
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni według
przedmiaru robut , kosztorysu ofertowego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-M-42250/1998 - Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja.
- PN-B-03150:2000/Az2:2003 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-BN 844-3:2002 - Drewno okrągłe I tarcica. Terminologia. „Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
- PN-EN 844-1:2001 - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna
okrągłego i tarcicy
- PN42/D94021 - Tarcica Iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
- PN-BN 10230-1:2003 - Gwoździe z drutu stalowego.
- PN-EN 1380 :2000 Konstrukcje drewniane - Metody badań. Nośność złączy na gwoździe.
- PN-ISO 8991:1996 - System oznaczenia części złącznych.
- PN-EN 12369-1:2002 - Płyty drewnopochodne - Wartości charakterystyczne do projektowania Część 1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe
- PN-EN – ISO 4014:2002 - Śruby z łbem sześciokątnym
- PN-88/M-82121 - Śruby z łbem kwadratowym
- PN-EN-ISO 4034:2002 - Nakrętki sześciokątne
- PN-88/M-82151 - Nakrętki kwadratowe.
- PN-59/M-82010 - Podkładki kwadratowe
- PN-85/M-82501 - Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym
- PN-85/M-82503 - Wkręty do drewna z łbem stożkowym
- PN-85/M-82505 - Wkręty do drewna z łbem kulistym
- PN-EN 1313-1:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Dopuszczalne odchyłki i wymiary zalecane Część 1: Tarcica iglasta
- PN-EN 1313-2:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Dopuszczalne odchyłki i zalecane wymiary Część 2: Tarcica liściasta
- PN-EN 1309-1:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Metoda oznaczania wymiarów - Część 1: Tarcica
- PN-EN 1312:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Oznaczanie objętości partii tarcicy
- PN-EN 844-12:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Część 12: Terminy uzupełniające
i indeks ogólny
- PN-EN 844-3:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Część 3: Terminy ogólne dotyczące
tarcicy
- PN-EN 844-4:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Część 4: Terminy dotyczące wilgotności
- PN-EN 844-6:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Część 6: Terminy dotyczące wymiarów
tarcicy
- PN-EN 844-9:2002 - Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Część 9: Terminy dotyczące cech
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tarcicy
- PN-EN 844-10:2001 - Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące przebarwień i
uszkodzeń grzybowych
- PN-EN 844-11:2001 - Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące uszkodzeń
powodowanych przez owady
- PN-EN 844-1:2001 - Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy ogólne wspólne dla drewna
okrągłego i tarcicy
- PN-EN 1311:2000 - Drewno okrągłe i tarcica. Metody pomiaru biologicznej degradacji
- PN-EN 1310:2000 - Drewno okrągłe i tarcica. Metody pomiaru cech
- PN-EN 844-8:2000 - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące cech drewna
okrągłego
- PN-EN 844-5:2000 - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące wymiarów drewna
okrągłego
- PN-EN 844-2:2000 - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące drewna
okrągłego
- PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi
- PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
- PN-72/D-96002 - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
- PN-83/D-04301 - Tarcica. Kąpiele antyseptyczne
- PN-78/D-04300 - Tarcica. Metody oznaczania stanu zabezpieczenia przed działaniem czynników
biotycznych
- PN-EN 14298:2005 - Tarcica. Ocena jakości suszenia
- PN-84/D-04152 - Tarcica. Oznaczanie modułu sprężystości przy zginaniu statycznym
- PN-84/D-04153 - Tarcica. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie statyczne
- PN-C-81753:2002 - Impregnaty ochronno-dekoracyjne
- PN-C-81906:2003- Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania;
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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