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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót malarskich, realizowanych w ramach projektu „Budowa Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie
Prószkowskiej”.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót malarskich w obiekcie.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST – 00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY.
2.1. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:

− benzynę – do farb i emalii olejnych,
− inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb.

Rozcieńczalniki powinny odpowiadać normom państwowym lub mięć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.2. Farby budowlane gotowe.
2.2.1. Wymagania ogólne.
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2.2. Farby olejne i ftalowe.
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

− wydajność - 6-8 m2/dm3
− czas schnięcia - 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
− wydajność - 6-10 m2/dm3

2.2.3. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie wewnętrzne.
Na tynkach można stosować farby emulsyjne zgodnie z zasadami podanymi w normach iświadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.
Do oczyszczania elementów stalowych należy używać szczotek stalowych.

4. TRANSPORT.
Farby należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
Transport farb może odbywać się tylko w opakowaniach zabezpieczającym przed wpływami czynników
atmosferycznych. Temperatura transportowania i składowania powinna wynosić od 5 do 25 oC.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni przed rozpoczęciem malowania pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie
może spaść potniej +1°C.
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W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

5.2. Przygotowanie podłoży metalowych.
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
5.3. Gruntowanie elementów metalowych.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie stosuje się odpowiednie farby podkładowe.
5.4. Wykonywania powłok malarskich elementów metalowych.
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug,
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy
malowaniu wielowarstwowym nie należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.
5.5. Przygotowanie podłoży z tynków.
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków
zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów,
nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-
wapienną.
5.6. Gruntowanie podłoży z tynków. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma
być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną woda w stosunku 1:3-5.
5.7. Wykonywania powłok malarskich podłoży z tynków. 
Powłoki z farb emulsyjnych i akrylowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniuśrodków myjących i
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

6. KONTROLA JAKO ŚCI.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

− sprawdzenie wyglądu powierzchni,
− sprawdzenie wsiąkliwości,
− sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
− sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie wcześniej niż po
14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C przy wilgotności powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
− dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać
powtórnie.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone.
Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
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7. OBMIAR ROBÓT.
Ilości robót malarskich elementów metalowych oblicza się w metrach kwadratowych [m2] powierzchni malowanych
w ich rozwinięciu
Ilość robót malarskich podłoży z tynków obmierza się w metrach kwadratowych [m2] powierzchni malowanych wraz
z przygotowaniem powierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Odbiór podłoża
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże powinno
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. 
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających
płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu
kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miękką, wełniana lub bawełniana szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki
od podłoża.
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki
przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00. „Wymagania ogólne”.
9.2.   Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

− przygotowanie podłoży,
− dostarczenie materiałów, 
− oczyszczenie podłoży,
− odtłuszczenie podłoży,
− gruntowanie,
− wykonanie malatur,
− mycie po robotach malarskich,
− roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty zabezpieczające,

rusztowania itp.,
− wywóz i utylizację gruzu i odpadów wraz z opłatami,
− konieczne naprawy,
− dla podłoży malowanych farbami emulsyjnymi – przygotowanie podłoży poprzez wykonanie gładzi z tynku

III kat.,
− przeprowadzenie niezbędnych badań i gromadzenie wyników przeprowadzonych badań.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkaidowe
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