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 WSKAZÓWKI METODYCZNE

Instrukcja wykorzystania standardowych specyfikacji   do opracowywania Szczegółowych
Specyfikacji Technicznych  Wykonania i Odbioru Robó t Budowlanych (SST).

1. Niniejsza  standardowa  specyfikacja  stanowi  wzorzec  (schemat),  który  można
wykorzystywać  do  sporządzania  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru robót, niezbędnych dla uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia.

2. Osoba  sporządzająca  szczegółową  specyfikację  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  dla
konkretnej  dokumentacji  projektowej  wykorzystuje  tekst  niniejszej  specyfikacji
standardowej poprzez dokonanie w nim odpowiednich w ykreśleń, zmian, uzupełnie ń i
uściśleń, które wynikają:

a) z zakresu czynności (robót) objętych zamówieniem,

a) z wymagań Zamawiającego dotyczących m.in. standardu i jakości wykonania robót,

b) z ustaleń projektu budowlanego i wykonawczego danego zadania, obiektu lub roboty,

c) z konkretnych lokalnych warunków realizacji robót.

3. W  poszczególnych  punktach  specyfikacji  należy  uszczegółowić  i  uzupełnić  wielkości
wymaganych parametrów technicznych jeżeli są one istotne dla wykonania, odbioru i wyceny
przedmiotu zamówienia.

4. Wymagania  techniczne  i  jakościowe  oraz  opisy  rozwiązań  technicznych  podane  w  treści
niniejszej  specyfikacji  standardowej  należy  wykreślić  (pominąć),  jeżeli  nie  zostały  one
uwzględnione w dokumentacji projektowej opisującej przedmiot konkretnego zamówienia.

5. Jeżeli  w  specyfikacji  standardowej  podano  rozwiązania  w  ujęciu  wariantowym,  należy  do
nowotworzonego  tekstu  specyfikacji  szczegółowej  wyb rać  tylko  jeden  wariant
uzgodniony z Zamawiaj ącym lub Projektantem .

6. Specyfikacje standardowe (wzorcowe) opracowane są przy założeniu:

Przypadek I

Dla  każdego  projektowanego  (rzeczywistego)  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  z  §  13  ust.  3
rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.,  opracowana  będzie  ogólna
specyfikacja techniczna,  w której  ujęte będą  wspólne wymagania dotyczące wszystkich robót
objętych przedmiotem zamówienia oraz informacje o terenie.

W ramach tych wymagań określone będą m.in.:

– zasady rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,

– informacje  o  terenie  budowy (dotyczące m.in.  interesów osób  trzecich,  ochrony  środowiska,
warunków bhp, zasad organizacji ruchu, ogrodzenia, itp.),

– określenia i pojęcia wcześniej nigdzie nie opisane wraz z ich definicjami.

 W  specyfikacjach  standardowych  dla  poszczególnych  rodzajów  robót  lub  systemów
technologicznych  nie  ujęto  więc  wymagań  dotyczących  tych  robót  (tymczasowych  i
towarzyszących) – a w pkt. 9 „Specyfikacji” odniesiono się w tej sprawie właśnie do „specyfikacji
ogólnej”.

Przypadek II

Osoba sporządzająca szczegółową specyfikację dla konkretnej roboty podstawowej, może w pkt.
9  specyfikacji  ująć  wymagania  techniczne  i  zasady  rozliczenia  robót  tymczasowych  i  prac
towarzyszących  niezbędne  do  wykonania  właśnie  tych  robót  podstawowych.  W  tym  przypadku
wymagania  dotyczące robót  tymczasowych i  towarzyszących  niezbędnych  do  wykonania  danej
roboty podstawowej nie będą ujmowane w „specyfikacji ogólnej”.
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Przypadek III

W  szczególnych  uzasadnionych  przypadkach,  gdy  roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące
będą rozliczane odrębnie w oddzielnych pozycjach kosztorysu, wymagania i warunki wykonania
dla tych robót (tymczasowych i towarzyszących) powinny być ujęte w odrębnych szczegółowych
specyfikacjach technicznych.

7. Do  tworzenia  konkretnych  szczegółowych  specyfikacji  na  podstawie  niniejszej  specyfikacji
standardowej będącej wzorcem, można wykorzystać:

a) elektroniczną wersję  tekstów specyfikacji standardowych opracowanych i wydanych wraz
z  edytorem  tekstu  (System  SEKOspec ),  pozwalającym  na  dokonywanie  odpowiednich
wykreśleń, zmian i uzupełnień;

b) System  SEKOspec  w  wydatny  i  efektywny  sposób  przyspiesza  przygotowywanie
szczegółowych  specyfikacji  technicznych  dla  konkretnego  planowanego  do  realizacji
zamówienia publicznego.

c) Tekst  drukowany  (publikacje  broszurowe)  poprzez  ich  przepisanie  z  równoczesnym
dokonaniem ewentualnych wykreśleń, zmian i uzupełnień.

8. Teksty  zapisane  pochyłym  drukiem  mają  charakter  wyjaśniająco-instruktażowy,  dlatego  w
szczegółowej specyfikacji technicznej należy je pominąć.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego

...............................................................................................................

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  posadzek  przemysłowych  z  żywic  epoksydowych  i
poliuretanowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8.

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje
techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do  niniejszej
standardowej  specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie
dla przewidzianych  projektem  robót,  uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz
konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości
tych robót.

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. Zakres robót obj ętych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania posadzki przemysłowej (warstwy użytkowej podłogi) wykonanej
z zastosowaniem żywic syntetycznych na spoiwie poliuretanowym i/lub epoksydowym. W  skład
zestawu wchodzi zwykle:

– Kompozycja gruntująca (gruntownik),

– Kompozycja podstawowa,

– Kompozycja wykańczająca.

Specyfikacja  definiuje  wymagania  w  zakresie  robót  przygotowawczych  podłoża  oraz
wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbiorów robót  podstawowych.  Specyfikacja  ta  nie  dotyczy
wykonania  innych  elementów  konstrukcji  podłogi,  tj.  warstwy  przerywającej  podciąganie
kapilarne, warstwy ochronnej i betonu podkładowego – dla podłóg na gruncie lub na konstrukcji
stropu,  hydroizolacji,  termoizolacji,  warstwy ochronnej  i  betonu  nośnego.  Roboty  te  ujęte  są  w
odrębnych specyfikacjach technicznych.

Specyfikacja  nie  dotyczy  także  wykonywania  posadzek  antyelektrostatycznych  jako  całości,
jednak  poszczególne jej  części  mogą  być  wykorzystywane  do  określenia  wymagań  w zakresie
przygotowania  podłoża  oraz  wymagań  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót  identycznych
operacji technologicznych.

1.5. Określenia podstawowe i definicje

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, p. 1.4.

Podło że – element konstrukcji budynku, na którym wykonana jest podłoga.

Podłoga  –  wykończenie  poziomej  przegrody  konstrukcji  nadające  jej  wymagane  właściwości
użytkowe.
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Konstrukcja  podłogi  –  układ  warstw  złożony  z  podłoża,  warstw  hydroizolacyjnych  i
paroizolacyjnych,  izolacji  termicznej  i  akustycznej,  warstw ochronnych,  warstw nośnych  (beton,
jastrychy), dobranych w sposób zależny od obciążeń i rodzaju pomieszczenia.

Posadzka   – warstwa użytkowa (wierzchnia) podłogi.

Posadzka  z  żywic  syntetycznych  –  warstwa  użytkowa  podłogi  wykonana  z  kompozycji
zawierającej  spoiwo  (żywicę  epoksydową  lub/i  poliuretanową),  utwardzacz,  wypełniacze,
pigmenty i dodatki.

Posadzka  chemoodporna  –  posadzka  wykonana  z  materiałów  odpornych  na  działanie
chemikaliów i agresywnych mediów, chroniąca konstrukcję podłogi przed ich oddziaływaniem.

Posadzka powłokowa  –  sztywna lub elastyczna warstwa użytkowa podłogi  o grubości  ok.  0,5
mm, wykonywana z jedno- lub dwuskładnikowej kompozycji żywicznej. 

Posadzka wylewana  – sztywna lub elastyczna warstwa użytkowa podłogi o grubości rzędu 1-4
mm, wykonywana z dwu- lub trójskładnikowej kompozycji żywicznej.

Posadzka  szpachlowa  –  użytkowa  podłogi  o  grubości  3-25  mm,  wykonywana  z  dwu-  lub
trójskładnikowej kompozycji żywicznej.

Posadzka  cienkowarstwowa  –  sztywna  lub  elastyczna  warstwa  użytkowa  podłogi  o  grubości
rzędu 0,5-1 mm.

Posadzka  grubowarstwowa  –  sztywna  lub  elastyczna  warstwa  użytkowa  podłogi  o  grubości
rzędu 1,5-3 mm.

Posadzka antypo ślizgowa  – sztywna lub elastyczna warstwa użytkowa podłogi ze zdefiniowaną
klasą  antypoślizgowości wg DIN 51130 :2004-06 „Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der
rutschhemmenden  Eigenschaft;  Arbeitsräume  und  Arbeitsbereiche  mit  erhöhter  Rutschgefahr;
Begehungsverfahren;Schiefe Ebene” („Badanie wykładzin podłogowych. Oznaczenie właściwości
przeciwpoślizgowej.  Pomieszczenia  i  przestrzenie  robocze  o  podwyższonym  zagrożeniu
poślizgowym).

Klasa  antypo ślizgowo ści  –  struktura  wierzchniej  warstwy,  przy  której,  przy  nachyleniu  pod
odpowiednim  kątem  noga  w  typowym  obuwiu  roboczym  nie  poślizgnie  się.  Klasy
antypoślizgowości  wg  DIN  51130  :  2004-06  „Prüfung  von  Bodenbelägen;  Bestimmung  der
rutschhemmenden  Eigenschaft;  Arbeitsräume  und  Arbeitsbereiche  mit  erhöhter  Rutschgefahr;
Begehungsverfahren;Schiefe Ebene” („Badanie wykładzin podłogowych. Oznaczenie właściwości
przeciwpoślizgowej.  Pomieszczenia  i  przestrzenie  robocze  o  podwyższonym  zagrożeniu
poślizgowym) oznacza się symbolami od R9 do R13.

Kompozycja  gruntuj ąca  (gruntownik,  środek  gruntuj ący)  –  jedno-  lub  dwuskładnikowa
kompozycja żywiczna służąca do powierzchniowego wzmocnienia podkładu.

Kompozycja  podstawowa  –  jedno-  lub  wieloskładnikowa  kompozycja  żywiczna  nadająca
posadzce wymaganą odporność chemiczną i parametry wytrzymałościowe.

Kompozycja wyka ńczająca – jedno- lub dwuskładnikowa kompozycja żywiczna, nakładana na
kompozycję  podstawową  w  celu  nadania  jej  szczególnych  właściwości  np.  odporności  na
promieniowanie  UV  czy  stanowiąca  warstwę  dekoracyjną.  Może  stanowić  warstwę  wierzchnią
przy wykonywaniu posadzek antypoślizgowych.

Podkład  betonowy  –  warstwa  konstrukcyjna  podłogi,  na  której  wykonuje  się  posadzkę
żywiczną.

Przestrze ń wypełnienia – parametr mówiący o zdolności powierzchni posadzki do gromadzenia
zanieczyszczeń,  zarówno  ciekłych  jak  i  stałych,  w  sposób  nie  powodujący  niebezpieczeństwa
poślizgu, realizowany poprzez uzyskanie wolnej przestrzeni pomiędzy najniższym a najwyższym
punktem  warstwy  użytkowej  posadzki.  Wytyczne  „Fussboeden  In  Arbeitsraumen  und
Arbeitsbereichen  mit  erhoehter  Rutschgefahr  ZH  1/571,  IV.1989  rozróżniają  cztery  klasy
przestrzeni wypełnienia: V4, V6, V8 i V10 (liczba mówi o objętości dostępnej przestrzeni w cm3

na 1 dm2 powierzchni posadzki).

Dylatacje  –  szczeliny  pozwalające  na  wzajemne  przemieszczenia  pól  podkładu  lub
podłogi/konstrukcji podłogi w stosunku do otaczającej konstrukcji. 
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Ciężki  transport  (ruch  ci ężki  i  du ży)  –  wg  ZUAT-15/VIII.09/2003  –  Zestawy  wyrobów  do
wykonywania posadzek  żywicznych – pojazdy na kołach ogumionych o  nacisku na oś  powyżej
50 kN, pojazdy na kołach twardych o nacisku na oś powyżej 6 kN.

Średni  transport  (ruch  średni)  –  wg  ZUAT-15/VIII.09/2003  –  Zestawy  wyrobów  do
wykonywania posadzek żywicznych – pojazdy na kołach ogumionych o nacisku na oś poniżej 50
kN, niewielkie obciążenia dynamiczne.

Lekki  transport  (ruch  lekki)  –  ZUAT-15/VIII.09/2003  –  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania
posadzek  żywicznych  –  pojazdy  na  kołach  ogumionych  o  nacisku  na  oś  do  20  kN  oraz  ruch
pieszy.

Środowisko  agresywne  –  środowisko  powodujące  niszczenie  betonu  lub  żelbetu  PN-EN
206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

Agresywne środowisko ciekłe  –  środowisko,  którego oddziaływanie  jest  określone  składem i
właściwościami jego stanu ciekłego.

Stopie ń  agresywno ści  środowiska  –  techniczna  ocena  intensywności  agresywnego
oddziaływania środowiska na zmianę właściwości technicznych.

Stałe  oddziaływanie  środowiska  agresywnego  –  oddziaływanie  środowiska  agresywnego  w
sposób stały.

Okresowe  oddziaływanie  środowiska  agresywnego  –  oddziaływanie  środowiska
agresywnego w sposób okresowy lub cykliczny.

Żywotno ść  (czas  obrabialno ści,  czas  obróbki)  –  maksymalny  czas,  w  jakim  kompozycja
żywiczna może być użyta po zarobieniu.

Kit  – wyrób w postaci nieprofilowanej, który umieszczony w szczelinie uszczelnia ja przylegając
do właściwych powierzchni wewnątrz szczeliny.

Oczyszczanie  strumieniowe  –  usuwanie  materiału  podłoża  betonowego  do  maksymalnej
głębokości 2 mm.

Oczyszczanie  strumieniowo- ścierne  –  oczyszczanie  strumieniem  powietrza  z  dodatkiem
materiału ściernego.

Usuwanie mechaniczne – usuwanie podłoża przez młotkowanie lub ścieranie.

Nieselektywne oczyszczanie hydrodynamiczne – usuwanie betonu do wybranej głębokości z
użyciem wody pod wysokim ciśnieniem.

Selektywne  oczyszczanie  hydrodynamiczne  –  usuwanie  uszkodzonego  betonu  z
pozostawieniem  betonu  nieuszkodzonego  o  wybranej  wytrzymałości  z  użyciem  wody  pod
wysokim ciśnieniem.

Oczyszczanie strumieniem wody  – oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem z
dodatkiem lub bez dodatku materiału ściernego.

Wilgotno ść  masowa  –  wyrażony  w  %  stosunek  masy  wilgoci  znajdującej  się  w  materiale  do
masy materiału suchego.

Wilgotno ść wzgl ędna powietrza – stosunek ciśnienia cząstkowego pary zawartej w powietrzu
do ciśnienia pary wodnej nasyconej przy tej samej temperaturze i ciśnieniu powietrza.

Punkt rosy  – temperatura,  przy której  powietrze o określonej  zawartości  pary wodnej  osiągnie
stan nasycenia.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót

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



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

8

1.7. Dokumentacja wykonania posadzek z żywic poliuretanowych i/lub epoksydowych

Dokumentacja wykonania posadzek żywicznych stanowi część  składową  dokumentacji budowy,
której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.6.

1.8.  Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

–

–

–

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

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

Materiały  wchodzące  w  skład  systemu  posadzek  żywicznych  i  będące  w  myśl  Ustawy  o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.  materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz.
881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mieć:

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną
lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z
wymaganiami podstawowymi, albo

– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską  Normą
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie  wyrobów mających  niewielkie  znaczenie  dla
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską.

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia
oraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania).

2.2. Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały zastosowane do wykonania posadzki żywicznej powinny być rozwiązaniami
systemowymi  i  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia
(normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.)

2.2.1.Podłoże

Podłożem pod posadzkę żywiczną może być:

– beton  klasy  C20/25  wg  PN-EN  206-1:2003  Beton  –  Część  1:  Wymagania,  właściwości,
produkcja i zgodność,

– jastrych  cementowy  klasy  CT-C25-F4  wg  PN-EN  13813:2003  Podkłady  podłogowe  oraz
materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania,

– jastrych  epoksydowy  wg  PN-EN  13813:2003  Podkłady  podłogowe  oraz  materiały  do  ich
wykonania  –  Materiały  –  Właściwości  i  wymagania  (parametry  określa  producent  systemu
żywic),
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– zaprawa naprawcza np. typu PCC z systemów naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych
klasyfikowana  przynajmniej  jako  R3  zgodnie  z  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  –  lub  zgodne  z  innymi
dokumentami  odniesienia  (aprobata  ITB,  aprobata  IBDiM)  o  wytrzymałości  na  ściskanie
przynajmniej 25 MPa.

Cementowe podłoże powinno być  wysezonowane przez minimum 28 dni.  Jeżeli podkład jest
wykonywany z suchych zapraw (np. szybkowiążących), producent może dopuścić  wykonywanie
pokryć żywicznych po krótszym okresie sezonowania.

Wilgotność cementowego podłoża (masowa) nie może być większa niż 4%. Podłoże musi być
zabezpieczone izolacją przeciwwilgociową i/lub paroizolacją. 

Powyższe parametry należy zawsze skonfrontować  z wymaganiami producenta  systemu.  W
zależności  od  dodatkowych  obciążeń  mechanicznych  parametry  te  mogą  ulec  podwyższeniu,
również  w  szczególnych  przypadkach  producent  systemu  lub  projektant  może  dopuścić
stosowanie posadzki żywicznej na podłożu o niższych parametrach wytrzymałościowych.

2.2.2.Kompozycja żywiczna 

A. Zestawienie najważniejszych wymagań  i  właściwości technicznych wyrobów przeznaczonych
do  wykonywania  posadzek  żywicznych  według  ZUAT-15/VIII.09/2003  –  Zestawy  wyrobów  do
wykonywania posadzek żywicznych podano w punktach 2.2.2.1-2.2.2.3:

2.2.2.1. Cechy identyfikacyjne

Właściwości Wymagania

Gęstość [g/cm3]
• składnik żywiczny
• utwardzacz

Wartość deklarowana ± 5%

Lepkość [sek]
• składnika żywicznego
• utwardzacza

Wartość deklarowana ± 5%

2.2.2.2. Najważniejsze właściwości techniczne w stanie nieutwardzonym 

Właściwości Posadzka typu
powłokowego

Posadzka
typu  

wylewanego

Posadzka  
typu  

szpachlowego

Posadzka 
typu  

elastycznego

Gęstość kompozycji po zmieszaniu
składników [g/cm3] Wartość deklarowana ± 5%

Lepkość kompozycji po zmieszaniu
składników [sek] Wartość deklarowana ± 5%*

Żywotność kompozycji [min] Wartość deklarowana ± 5%

Czas utwardzania (koniec) [min] ≤ 480

Czas schnięcia do uzyskania 3°
wyschnięcia [min] ≤ 200 Nie określa się

Zawartość substancji lotnych w
składniku żywicznym i utwardzaczu** 
[%]

• w temperaturze +23° ± 1°C
• w temperaturze +80° ± 1°C

≤ 1
≤ 2

Skurcz liniowy [%] nie określa się ≤ 0,3 ≤ 0,2

* nie dotyczy kompozycji posadzki szpachlowej
** dotyczy kompozycji bezrozpuszczalnikowych – według deklaracji producenta

2.2.2.3. Najważniejsze właściwości techniczne kompozycji w stanie utwardzonym
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Właściwości
Posadzka 

typu 
powłokowego

Posadzka 
typu 

wylewanego

Posadzka 
typu 

szpachlowego

Posadzka 
typu 

elastycznego

Wytrzymałość na ściskanie [MPa]
• dla lekkiego transportu 
• dla średniego transportu 
• dla ciężkiego transportu 

nie określa się
nie określa się
nie określa się

≥ 30
≥ 45
≥ 50

≥ 30
≥ 45
≥ 50

nie określa się
nie określa się
nie określa się

Wytrzymałość na zginanie [MPa]
• dla lekkiego transportu
• dla średniego transportu
• dla ciężkiego transportu

nie określa się
nie określa się
nie określa się

≥ 20
≥ 25
≥ 30

≥ 20
≥ 25
≥ 30

nie określa się
nie określa się
nie określa się

Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] nie określa się nie określa się nie określa się ≥12

Wydłużenie względne przy rozciąganiu
[%] nie określa się nie określa się nie określa się ≥10

Ścieralność 
• na tarczy Boehmego [cm3/50cm2]
• w aparacie Stuttgart [mm]

nie określa się
≤ 0,09

≤ 12
nie określa się

≤ 12
nie określa się

nie określa się
≤ 0,09

Przyczepność do betonu klasy 
B-25 [MPa] ≥ 1,5 ≥ 1,5 ≥ 1,5 ≥ 1,5

Odporność na ścieranie udarowe w
urządzeniu RS-1 [obr]
• dla lekkiego transportu
• dla średniego transportu
• dla ciężkiego transportu

nie określa się
nie określa się
nie określa się

800-1500
1500-3000
3000-5000

800-1500
1500-3000
3000-5000

≥ 1000
1500-2500

nie określa się

Współczynnik tarcia kinetycznego
(śliskość) 
• na sucho
• po zawilgoceniu
• po zaoliwieniu

≥ 0,24
≥ 0,12
≥ 0,08

≥ 0,24
≥ 0,12
≥ 0,08

≥ 0,24
≥ 0,12
≥ 0,08

≥ 0,24
≥ 0,12
≥ 0,08

Nasiąkliwość wodą
• wgłębna [%]
• powierzchniowa [g/m2]

–
≤ 80

≤ 2
–

≤ 2
–

≤ 2
–

Odporność chemiczna określana
zmianą masy po 28 dnach zanurzenia w
roztworze agresywnym [%]
• całkowicie odporne
• częściowo odporne
• nieodporne

nie określa się
nie określa się
nie określa się

1-2
2-5
> 5

1-2
2-5
> 5

1-2
2-5
> 5

Właściwości przeciwpoślizgowe – ≥ R9 * ≥ R9 * ≥ R9 *

Klasyfikacja ogniowa w zakresie
rozprzestrzeniania płomieni po
posadzkach

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich otoczenie oraz w zależności od przewidywanego 

zakresu stosowania lub deklarowanej przez producenta 
klasyfikacji ogniowej.

Emisja lotnych związków organicznych
VOC – czas niezbędny do osiągnięcia
dopuszczalnych stężeń substancji
szkodliwych dla zdrowia** [dni]

≤ 28

* dotyczy posadzek przeznaczonych do pomieszczeń i stref zagrożonych poślizgiem.

**  Zarządzenie  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  z  dnia  12  marca  1996  w  sprawie
dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia,  wydzielanych  przez
materiały  budowlane,  urządzenia  i  elementy  wyposażenia  w  pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (MP Nr 19/1998 poz. 231).
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B.  Zestawienie  najważniejszych  wymagań  i  właściwości  technicznych  posadzek  z  żywic
klasyfikowanych  jako  jastrychy  na  bazie  żywic  syntetycznych  według  PN-EN  13813:2003
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania –
podano w punkcie 2.2.2.4.

2.2.2.4. Najważniejsze właściwości techniczne kompozycji w stanie utwardzonym klasyfikowanej
jako jastrych według PN-EN 13813:2003

Właściwości Wymagania

Reakcja na ogień 1) Od A1fI do FfI

Wytrzymałość Klasę zapewniającą odpowiednią
trwałość określa dokumentacja

Odporność na ścieranie 2)  ≤ RWA 10

Odporność na nacisk koła 2) ≤ AR 1

Przyczepność ≥ B 1,5

Odporność na uderzenia 2) ≥ IR 4

Odporność chemiczna Deklarowana przez producenta
1) w przypadku ekspozycji.
2) dla powierzchni podlegających ścieraniu.

C. Zestawienie wymagań  i  właściwości technicznych posadzek z żywic klasyfikowanych według
PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i  systemy do ochrony i  napraw konstrukcji  betonowych.  Definicje,
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej
betonu – podano w punkcie 2.2.2.5.

2.2.2.5. Właściwości użytkowe wyrobów i systemów do ochrony powierzchniowej stosowanych w
celu  ochrony  przed  wnikaniem,  uzyskania  odporności  chemicznej  i  odporności  fizycznej
(porównaj  ENV  1504-9:1997)  wg  PN-EN  1504-2:2006  Wyroby  i  systemy  do  ochrony  i  napraw
konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2:
Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

Badanie wła ściwo ści u żytkowych w celu ochrony przed wnikaniem, uzyskania odporno ści
chemicznej i odporno ści fizycznej

Metoda  badania
zdefiniowana w

normie
Właściwości użytkowe

Ochrona
przed

wnikaniem

Odporność
fizyczna

Odporność
chemiczna

EN 12617-1 Skurcz liniowy □ □ □

EN 12190 Wytrzymałość na ściskanie □ □

EN1770 Współczynnik rozszerzalności cieplnej □ □ □

EN ISO 5470-1 Odporność na ścieranie ●

EN ISO 2409 Przyczepność metodą nacinania □ □ □

EN 1062-6 Przepuszczalność CO2 ●

EN ISO 7783-1
 EN ISO 7783-2 

Przepuszczalność pary wodnej ●

EN 1062-3 Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody ● ● □

Przyczepność po badaniu kompatybilności
cieplnej 
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Metoda  badania
zdefiniowana w

normie
Właściwości użytkowe

Ochrona
przed

wnikaniem

Odporność
fizyczna

Odporność
chemiczna

EN 13687-1 Cykle zamrażania-rozmrażania z zanurzeniem
w roztworze soli odladzającej □ □ □

EN 13687-2 Cykle burza-deszcz (szok termiczny) □ □ □

EN 13687-3 Cykle cieplne bez działania soli odladzającej □ □ □

EN 1062-11:2002 Starzenie: 7 dni w temperaturze 70°C □ □ □

EN 13687-5 Odporność na szok termiczny □ □ □

EN ISO 2812-1 Odporność chemiczna □

EN 13529 Odporność na silną agresję chemiczną ●

EN 1062-7 Zdolność mostkowania rys □ □ □

EN ISO 6272-1 Odporność na uderzenie ●

EN 1542 Przyczepność przy odrywaniu ● ● ●

EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych
i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja
na podstawie wyników badania reakcji na
ogień 

□ □ □

EN 13036-4 Ochrona przed poślizgiem □ □ □

EN 1062-11:2002 Zachowanie po sztucznym starzeniu □ □ □

EN 1081 Właściwości antystatyczne □ □ □

EN 13578 Przyczepność do wilgotnego betonu □ □ □

zgodnie z normami i
przepisami
krajowymi

Dyfuzja jonów chlorkowych □

● dla wszystkich zamierzonych zastosowań
□ dla niektórych spośród zamierzonych zastosowań 
/Uwaga: numery norm podano w takim brzmieniu, jak występują one w  PN-EN 1504-2:2006/

Wymagania odnośnie do właściwości użytkowych dotyczące powłok wg PN-EN 1504-2:2006
Wyroby  i  systemy  do  ochrony  i  napraw  konstrukcji  betonowych.  Definicje,  wymagania,
sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

Wymagania dotycz ące powłok odno śnie wła ściwo ści u żytkowych
Właściwości użytkowe Metoda badania Wymagania

Skurcz liniowy, stosuje się wyłącznie
do sztywnych systemów przy
grubości nałożonej powłoki 
> 3 mm 

EN 12617-1 < 0,3 % 

Wytrzymałość na ściskanie EN 12190 Klasa I: ≥ 35 N/mm2 (przy obciążeniu ruchem kół
poliamidowych)

Klasa II: ≥ 50 N/mm2 (przy obciążeniu ruchem kół
stalowych) 

Współczynnik rozszerzalności
cieplnej
Tylko dla powłok o grubości > 1 mm
 

EN 1770 Sztywne systemy do zastosowań zewnętrznych: 
αT ≤ 30 x 10-6 K-1 
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Właściwości użytkowe Metoda badania Wymagania
Odporność na ścieranie (test
Tabera)
UWAGA:  Odpowiednie metody
badania wg EN 13813 są także
dopuszczalne dla systemów
posadzkowych. 

EN ISO 5470-1 Ubytek masy mniejszy niż 3000 mg z
zastosowaniem koła ścierającego H22/1000
obrotów/obciążenie 1000 g 

Badanie przyczepności  metodą
nacinania próbek powłoki nałożonej
na beton MC (0,40) zgodny z EN
1766. 
Badanie dotyczy tylko gładkich
powłok cienkowarstwowych o
grubości do 0,5 mm w stanie
suchym.
UWAGA: Badanie wykonuje się w
ramach badań podstawowych jako
dodatkowe w stosunku do badania
przyczepności przy odrywaniu. Na
placu budowy badanie to może
zastąpić badanie przyczepności przy
odrywaniu. 

EN ISO 2409
szerokość
nacięcia: 

4 mm

Wartość nacięcia poprzecznego: ≤ GT 2 

Przepuszczalność CO2 EN 1062-6
(zaleca się

przechowywani
e próbek przed

badaniem
zgodnie z prEN
1062-11:2002,

4.3)

Przepuszczalność C02  SD > 50 m 

Przepuszczalność pary wodnej EN ISO 7783-1
EN ISO 7783-2

Klasa I SD < 5 m (przepuszczalne dla pary
wodnej)

Klasa II 5 m ≤ SD ≤ 50 m
Klasa III SD > 50 m (nieprzepuszczalne dla pary

wodnej) 
Absorpcja kapilarna i
przepuszczalność wody 

EN 1062-3 w < 0,1 kg/m2 ∗h0,5 

Przyczepność po badaniu
kompatybilności cieplnej
Podłoże odniesienia: CC (0,40)
zgodne z EN 1766 

Dla zastosowań zewnętrznych z
działaniem soli odladzających:
Cykle zamrażania-rozmrażania z
zanurzeniem w roztworze soli
odladzającej (50 x) i 
Cykle burza-deszcz (szok termiczny)
(10 x)

Dla zastosowań zewnętrznych bez
działania soli odladzających:
Cykle cieplne bez działania soli
odladzających (20 x)

Dla zastosowań wewnętrznych
Starzenie: 7 dni w temperaturze 70
°C

EN 13687-1

EN 13687-2

EN 13687-3

EN 1062-11

Cyklom cieplnym wg EN 13687-1 i EN 13687-2
poddawana jest ta sama próbka, przy czym jako
pierwsze wykonuje się cykle burza-deszcz
Po cyklach cieplnych
a) brak pęcherzy, rys i odspojeń
b) badanie przyczepności przy odrywaniu 
                                                      
                                     średnio [N/mm2]
                            Systemy              Systemy
                        ze zdolnością          sztywne C      
 
                      mostkowania rys
                         lub elastyczne

bez obciążenia   ≥ 0,8 (0,5) b            ≥ 1,0 (0,7) b

ruchem   
obciążone          ≥ 1,5 (1,0) b       ≥  2,0 (1,5) b

ruchem     

Odporność na szok termiczny (1 x) EN 13687-5
Odporność chemiczna (metoda
badania nasiąkliwości) 

EN ISO 2812-1 Odporność na działanie odpowiednich środowisk
powinna odpowiadać odporności zdefiniowanej w
EN 206-1 po 30 dniach działania; brak widocznych
uszkodzeń 
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Właściwości użytkowe Metoda badania Wymagania
Odporność na silną agresję
chemiczną 
Klasa I:    3 d bez nacisku
Klasa II:  28 d bez nacisku
Klasa III: 28 d z naciskiem

Zaleca się stosowanie cieczy
badawczych spośród 20 klas
podanych w EN 13529,
obejmujących wszystkie rodzaje
powszechnie stosowanych
chemikaliów. Zastosowanie innych
cieczy badawczych może być
uzgodnione pomiędzy
zainteresowanymi stronami.

EN 13529 Zmniejszenie twardości o mniej niż 50 % przy
pomiarze metodą Buchholza, EN ISO 2815, lub
metodą Shore'a, EN ISO 868, 24 h po wyjęciu
powłoki z cieczy badawczej. 

Zdolność do mostkowania rys
Po przechowywaniu zgodnie z EN
1062-11:2002,
7 dni w temperaturze 70°C dla
systemów żywicznych
promieniowanie UV i zawilgocenie
dla systemów dyspersyjnych 

EN 1062-7 Klasy od A1 do A5 – metoda A
Klasy B1, B2, B 3.1, B 3.2, B 4.1, B 4.2 – metoda
B. Wymagana zdolność do mostkowania rys
powinna być dobrana przez projektanta z
uwzględnieniem warunków lokalnych (klimat,
szerokość i zmiana rozwarcia rys). Po badaniu
dla odpowiedniej klasy nie powinny występować
żadne uszkodzenia. 

Odporność na uderzenie mierzona
na próbkach wykonanych z betonu
MC (0,40) zgodnych z EN 1766 z
naniesioną powłoką
UWAGA: Przy wyborze klasy bierze
się pod uwagę grubość oraz
oczekiwane obciążenie
uderzeniami. 

EN ISO 6272-1 Brak rys i odspojeń po uderzeniach
Klasa I: ≥ 4Nm
Klasa II:  ≥ 10 Nm
Klasa III: ≥ 20 Nm 

Badanie przyczepności przy
odrywaniu
Podłoże odniesienia: MC (0,40) jak
określono w EN 1766 pielęgnowane
7 dni. 

EN 1542                                      średnio [N/mm2]
                                 Systemy            Systemy
                         ze zdolnością        sztywne C     
                       mostkowania rys
                          lub elastyczne

bez obciążenia    ≥ 0,8 (0,5) b            ≥ 1,0 (0,7) b

ruchem   
obciążone           ≥ 1,5 (1,0) b        ≥  2,0 (1,5) b

ruchem     
Reakcja na ogień EN 13501-1 Według klasyfikacji europejskiej 
Ochrona przed poślizgiem EN 13036-4 Klasa I: > 40 jednostek przy badaniu na mokro

(powierzchnie wewnętrzne, zawilgocone)
 Klasa II: > 40 jednostek przy badaniu na
sucho (powierzchnie wewnętrzne, suche)
Klasa III: > 55 jednostek przy badaniu na
mokro (powierzchnie zewnętrzne) lub zgodnie
z przepisami krajowymi 

Sztuczne starzenie zgodnie z EN
1062-1 1 :2002, 4.2 (promieniowanie
UV i zawilgocenie) tylko dla
zastosowań zewnętrznych.
Należy badać tylko barwę białą i RAL
7030. 

EN 1062-11 Po 2 000 h sztucznego starzenia:
brak pęcherzy                wg EN ISO 4628-2
brak rys                          wg EN ISO 4628-4
brak złuszczeń                wg EN ISO 4628-5
Nieznaczna zmiana barwy, utrata połysku lub
kredowanie może być dopuszczalne, ale należy
opisać. 

Właściwości antystatyczne EN 1081 Klasa I: > 104 i < 106 Ω (substancje
wybuchowe)
Klasa II: > 106 i < 108 Ω (substancje zagra
żające wybuchem) 
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Właściwości użytkowe Metoda badania Wymagania
Przyczepność do mokrego
betonu
(Podłoże: MC (0,40)) 

EN 13578 Po obciążeniu:
a)   brak pęcherzy      wg EN ISO 4628-2
      brak rys               wg EN ISO 4628-4
      brak złuszczeń     wg EN ISO 4628-5
b) Przyczepność przy odrywaniu > 1 ,5 N/mm2,

w ponad 50 % przypadków zniszczenie
powinno następować w betonie.

To badanie jest odpowiednie dla powłok
przewidzianych do stosowania na świeżym
betonie lub na betonach o dużym zawilgoceniu 

Dyfuzja jonów chlorkowych a Odpowiednio do
norm i

przepisów
krajowych

a) w przypadku, gdy absorpcja kapilarna wody jest < 0,01 kg/m2 • h0,5, dyfuzja jonów chlorkowych
nie będzie występowała.

b) w nawiasach podano najmniejsze dopuszczalne wartości pojedynczych pomiarów.

c) powłoki sztywne to powłoki o twardości Shore'a  D ≥ 60 zgodne z EN ISO 868.

/Uwaga: numery norm podano w takim brzmieniu, jak występują one w  PN-EN 1504-2:2006/

2.2.3.Elastyczna masa do wypełnień dylatacji.

Do wypełnienia szczelin dylatacyjnych stosuje się elastyczne kity (masy) na bazie wielosiarczków
(tiokoli),  poliuretanów, kompozycji  poliuretanowo-epoksydowych lub silikonów.  Należy stosować
kity  konstrukcyjne  typu  F  wg  PN-EN  ISO  11600:2004  Konstrukcje  budowlane  –  Wyroby  do
uszczelniania  –  Klasyfikacja  i  wymagania  dotyczące  kitów.  Klasę  zastosowanego  kitu  określa
dokumentacja  techniczna.  Kit  tiokolowy  może  alternatywnie  spełniać  wymogi  normy
PN-B-30151:1997 Kit tiokolowy.

Zmiana  szerokości  szczeliny  dylatacyjnej  nie  może  być  większa  niż  zdolność  zastosowanej
masy  do  przenoszenia  odkształceń.  Zastosowany  materiał  musi  być  ponadto  odporny  na
oddziaływanie chemikaliów i agresywnych mediów oraz cechować się odpowiednią odpornością
na obciążenia mechaniczne.

2.2.4.Piasek

Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  13139:2003  Kruszywa  do  zaprawy  a  w
szczególności nie zawierać zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych.

Zalecane frakcje to:

– 0,1-0,4 mm,

– 0,2-0,7 mm,

– 0,5-1, 0 mm,

– 0,7-1,2 mm.

Dobór  frakcji  piasku zależy od zastosowania (posypka,  mieszanie  z  kompozycją  żywiczną)  i
jest podany w karcie technicznej zastosowanego produktu, dokumentacji technicznej lub SST. 

2.2.5.Woda

Do  przygotowania  zapraw  stosować  można  wodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-EN
1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.
Bez badań można stosować wodę wodociągową przeznaczoną do spożycia.

2.2.6.Pozostałe materiały

Wymagania  stawiane pozostałym składnikom systemu takim  jak  materiały  do  napraw podłoża,
preparaty czyszczące itp. określają SST lub karty techniczne.
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2.3. Warunki przyj ęcia na budow ę wyrobów do wykonywania posadzek żywicznych

Wyroby  do  wykonywania  posadzek  żywicznych  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), karty techniczne wyrobów
lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

– niebezpieczne  składniki  systemu  i/lub  materiały  pomocnicze,  w  zakresie  wynikającym  z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r.  (Dz. U. Nr 11,
poz.  84  z  późn.  zmianami),  posiadają  karty  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej,
opracowane  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3  lipca  2002  r.  w  sprawie
karty charakterystyki  substancji  niebezpiecznej  i  preparatu  niebezpiecznego (Dz.  U.  Nr  140,
poz. 1171 z późn. zmianami),

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn.
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  wykonywania  posa dzek  żywicznych  materiałów
nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budow ę  powinno  by ć  potwierdzone  wpisem  do
dziennika budowy lub protokołem przyj ęcia materiałów.

2.4. Warunki  przechowywania  wyrobów  wchodz ących  w  skład  systemu  posadzek
żywicznych

Wszystkie  wyroby  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją
producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat
technicznych lub wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej.

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 3. lipca 2002 r w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171)
z późniejszymi zmianami.

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

Kompozycje  żywiczne  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych
opakowaniach w temperaturze powyżej +10°C a poniżej +30°C, o ile SST nie mówi inaczej. 

Kruszywo pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
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3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  sprz ętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania posadzek żywicznych

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  posadzkowe.  Przy
doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów.

Do  wykonywania  posadzek  żywicznych  należy  stosować  następujący  sprzęt  i  narzędzia
pomocnicze:

– do  przygotowania  i  oceny  stanu  podłoża  –  młotki,  przecinaki,  szczotki,  szczotki  druciane,
szpachelki,  odkurzacze  przemysłowe,  urządzenia  do  czyszczenia  powierzchni  za  pomocą
szlifowania,  frezowania,  wypalania,  groszkowania,  oczyszczenia  hydrodynamicznego  itp.,
termometry do mierzenia temperatury podłoża i powietrza, wilgotnościomierze do oznaczania
wilgotności podłoża, przyrządy do badania wytrzymałości  podłoża (młotki  Schmidt’a,  aparaty
„pull-off”, itp.), łaty, poziomnice,

– do  przygotowania  kompozycji  żywicznych  –  naczynia  i  wiertarki  z  mieszadłem
wolnoobrotowym, wagi,

– do nakładania kompozycji żywicznych – pędzle, wałki,  rakle, szpachle, agregaty natryskowe.
Informacje  o  typach  stosowanych  agregatów  natryskowych,  mieszalnikach,  o  średnicach  i
dopuszczalnych  długościach  wężów  jak  również  typach  dysz  zawierają  zawsze  SST
stosowanego materiału.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CP V
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegółowe dotycz ące transportu materiałów

Wyroby stosowane do wykonania żywicznych posadzek  przemysłowych mogą  być  przewożone
jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

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. 

Przewożone  materiały  należy  ustawiać  równomiernie  obok  siebie  na  całej  powierzchni
ładunkowej  środka  transportu  i  zabezpieczać  przed  możliwością  przesuwania  się  w  trakcie
przewozu.  Środki  transportu  do  przewozu  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.

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami,
a także nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wyma gania  ogólne”  Kod
CPV45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót

Do wykonywania  posadzki  żywicznej  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
przeznaczonych do wykonania tych posadzek.

5.3. Wymagania dotycz ące podło ża

Podłoże pod posadzki z żywic musi być:

– suche,

– zabezpieczone przed kapilarnym podciąganiem wilgoci,

– równe,

– nośne i stabilne oraz z otwartymi porami,

– czyste.

Spadki  podłoży  powinny  wynosić  przynajmniej  1%  (wartość  zalecana  1,5-2%)  w  kierunku
wpustów podłogowych (o ile dokumentacja techniczna nie stanowi inaczej).

Za podłoże czyste uważa się powierzchnię betonu lub jastrychu bez luźnych i niezwiązanych
cząstek, pyłów, plam oleju i innych zanieczyszczeń.

Za podłoże suche uważa się beton lub zaprawę w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnień
i innych śladów wilgoci, o wilgotności masowej nie przekraczającej 4%.

Układ  warstw  podłoża  powinien  gwarantować  całkowite  zabezpieczenie  powłoki
uszczelniającej przed oddziaływaniem od strony podłoża zarówno kapilarnie podciąganej wilgoci
jak i pary wodnej. Jako warstwy hydroizolacyjnej czy paroszczelnej nie można traktować betonu
wodoszczelnego.  Także  mineralne  szlamy  uszczelniające  nie  mają  charakteru  przegrody
paroszczelnej.

Wytrzymałość  podłoża  musi  umożliwić  przeniesienie  wszelkich  występujących  oddziaływań  i
obciążeń  mechanicznych.  Jest  to  szczególnie  istotne  w  przypadku  jastrychów  pływających,
zwłaszcza przy możliwości wystąpienia dodatkowego punktowego lub liniowego obciążenia.

5.4. Przygotowanie podło ża 

5.4.1.Metody mechanicznego przygotowania podłoża cementowego (beton, jastrych)

W  celu  przygotowania  podłoża  betonowego  mogą  być  stosowane  następujące  metody
mechaniczne: 

a) oczyszczanie: przez młotkowanie, ścieranie, frezowanie, śrutowanie, szlifowanie,

oczyszczanie strumieniowo-ścierne, oczyszczanie płomieniowe  (wypalanie),   

oczyszczanie  strumieniem  wody  o  niskim  ciśnieniu,  do  około  18  MPa,  a  gdy
należy ograniczyć ilość wody, do 60 MPa, czyszczenie mechaniczne, zmywanie,
szorowanie,

b) usuwanie: przez  młotkowanie,  oczyszczanie  strumieniem  wody  o  wysokim  ciśnieniu,  do
około  60  MPa,  i  o  bardzo  wysokim  ciśnieniu,  do  110  MPa,  oczyszczanie
strumieniowo-ścierne,

c) uszorstnianie: mechaniczne, przez ścieranie lub szlifowanie.

Celem  oczyszczania  jest  usunięcie  pyłu,  luźnych  fragmentów  i  zanieczyszczeń,  tak  aby
poprawić  połączenie  oczyszczonej  powierzchni  podłoża  i  posadzki  żywicznej.  Skutecznymi
metodami  są:  oczyszczanie  strumieniem  wody,  działanie  czystym  sprężonym  powietrzem  lub
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oczyszczanie próżniowe. W przypadku stosowania sprężonego powietrza należy zwrócić uwagę,
aby powietrze było czyste i nie zanieczyszczało powierzchni olejem.

Gdy zanieczyszczenia znajdują się na powierzchni lub wniknęły pod powierzchnię, konieczne
może być ich usunięcie metodami wymagającymi na przykład użycia rozpuszczalników lub pary
wodnej.

Oczyszczanie  powierzchni  betonowej  bez  usuwania  betonu  wykonuje  się  zazwyczaj
strumieniem wody pod ciśnieniem do 18 MPa.

Oczyszczanie  strumieniem  wody  pod  wysokim  ciśnieniem  stosuje  się  do  oczyszczania  lub
powierzchniowego  usuwania  betonu  na  głębokość  do  2  mm  (inne  przykłady  usuwanych
materiałów to: membrany, pozostałości asfaltu, kolorowe oznaczenia i mleczko cementowe).

Uszorstnianie stosuje się w celu otwarcia porów na powierzchni podłoża. 

Stosowanie  wody  pod  wysokim  ciśnieniem  jest  szybkim  i  skutecznym  sposobem  usuwania
betonu,  ograniczającym  do  minimum  straty  betonu  nieuszkodzonego.  Nie  występują
mikrospękania,  a  beton  uszkodzony  jest  usuwany  selektywnie,  pozostawiając  pozostały  beton
nienaruszony.  Metodę  tę  można  zastosować,  jeśli  używa  się  sprzętu  o  znanych  parametrach
użytkowych. Wymagania, które należy spełnić, to rozróżnienie między betonem uszkodzonym a
pozostałym.  Możliwe  jest  usunięcie  betonu  do  wstępnie  założonej  głębokości,  jednakże  w
przypadku lokalnie osłabionego betonu głębokość ta ulegnie zwiększeniu.

W  stosowanych  zazwyczaj  urządzeniach  do  usuwania  betonu  strumieniem  wody  pod
ciśnieniem wykorzystuje się ciśnienie 60-110 MPa. 

Uwaga:  W  przypadku  selektywnego  usuwania  betonu  tą  metodą
konieczne  jest  uprzednie  określenie  w  specyfikacji  technicznej
odpowiedniego  sprzętu.  Szorstkość  powierzchni  może  się  znacząco
różnić w zależności od odległości między dyszą a podłożem, ciśnienia
wody,  strumienia  wody,  szybkości  podawania  wody,  stosowanego
sprzętu oraz jakości betonu.

Ciśnienie wody, mierzone zazwyczaj na pompie, powinno być następujące:

– niskie ciśnienie do 18 MPa – stosowane do oczyszczania podłoża betonowego. Ciśnienie >8
MPa (80 bar) pozwala także na usunięcie zmurszałych i niestabilnych fragmentów podłoża,

– wysokie  ciśnienie  od  18  MPa  do  60  MPa  –  stosowane  do  usuwania  skorodowanych  i
niestabilnych warstw betonu o większej grubości,

– bardzo wysokie ciśnienie powyżej 60 MPa – stosowane do usuwania betonu, jeśli  konieczne
jest ograniczenie ilości używanej wody.

Frezowanie  pozwala  na  usunięcie  wierzchniej  warstwy  podłoża  o  zbyt  niskich  parametrach
wytrzymałościowych lub zanieczyszczonej trudno usuwalnymi substancjami. 

Śrutowanie  pozwala na bezpyłowe usunięcie stwardniałego zaczynu cementowego.

Rysy i  zł ącza  mogą  być  oczyszczane strumieniem wody pod ciśnieniem,  spłukiwane wodą  lub
przedmuchiwane sprężonym powietrzem.

5.4.2.Oczyszczenie podłoża

W  zależności  od  rodzaju  oraz  intensywności  zabrudzenia  (luźne  i  niezwiązane  cząstki,  środki
antyadhezyjne,  zabrudzenia,  mleczko  cementowe,  plamy  oleju,  tłuszcze,  stare  powłoki,  itp.)
należy  stosować  metody  wymienione  w  p.  5.4.1  (odkurzanie,  czyszczenie  mechaniczne,
zmywanie,  szorowanie,  szlifowanie,  piaskowanie,  frezowanie,  śrutowanie  itp.).  Metody  i  środki
czyszczące nie mogą powodować zamknięcia porów oczyszczonej powierzchni.

Najskuteczniejszą  metodą  usunięcia  zanieczyszczeń  olejowych  jest  usunięcie  skażonego
podłoża.  Inne  metody,  tj.  stosowanie  specjalnych  preparatów  czyszczących  oraz  mechaniczne
zmycie czy szorowanie itp. nie dają stuprocentowej gwarancji usunięcia skażeń z podłoża. 

Alternatywą dla usuwania skażonego podłoża jest stosowanie systemowych gruntowników na
zaolejone  podłoża.  Sposób  postępowania  polega  generalnie  na  mechanicznym  zmyciu
(oczyszczeniu) podłoża, naniesieniu preparatu czyszczącego i wtarciu go energicznymi ruchami
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twardą  szczotką  w  zanieczyszczoną  powierzchnię.  Po  kilku-kilkunastu  minutach  czyszczoną
powierzchnię  należy  przetrzeć  szczotkami  i  spłukać  czystą  wodą,  a  rozpuszczone
zanieczyszczenia  odessać  podciśnieniowo.  W  przypadku  szczególnie  zaolejonych  powierzchni
opisane  czynności  należy  powtórzyć.  Szczegółową  technologię  oczyszczania  zaolejonych
podłoży  powinna  zawierać  dokumentacja  techniczna  lub  powinna  być  opisana  w  specyfikacji
technicznej.

Ostatnim  etapem  jest  naniesienie  na  podłoże  (natychmiast  po  odessaniu  zanieczyszczeń)
systemowego  gruntownika  oraz  ewentualne  wykonanie  posypki  z  piasku  kwarcowego  o  ściśle
określonym uziarnieniu.

Zalecaną metoda usunięcia zanieczyszczeń materiałami bitumicznymi, farbami oraz smołami
jest  frezowanie,  piaskowanie  lub  groszkowanie.  Zanieczyszczenia  chemiczne  można  usuwać
przez oczyszczanie płomieniowe.

Uwaga. W treści specyfikacji technicznej dla konkretnej budowy należy
wybrać metody adekwatne do występujących zanieczyszczeń.

5.4.3.Naprawa podłoża 

Wszelkiego  rodzaju  wady  podłoża,  takie  jak  raki,  ubytki  w  powierzchni,  wykruszenia,  
nierówności, pustki itp. muszą być bezwzględnie usunięte przed wykonaniem właściwych prac.

Raki,  wykruszenia  i  inne  ubytki,  w  zależności  od  ich  wielkości,  uzupełnić  zaprawami
reprofilacyjnymi  (np.  typu  PCC)  lub  innymi  zaprawami  i  szpachlami  mogącymi  służyć  do
reprofilacji  (np.  zaprawa  cementowo-epoksydowa).  Kierować  się  tu  należy  charakterem  pracy
naprawianego  elementu  konstrukcji,  parametrami  wytrzymałościowymi  podłoża  i  materiału
reprofilacyjnego oraz wytycznymi producenta.

Należy  przestrzegać  wymogów  odnośnie  wysezonowania  podłoża  (skurcz  i  wilgotność).
Skurcz  mas  typu  PCC  ustaje  praktycznie  po  kilku  dniach,  konieczna  jest  więc  minimum
kilkudniowa  przerwa  przed  nakładaniem  systemu  uszczelnień  powierzchni.  W  przypadku
szpachli  epoksydowych  nakładanie  kolejnych  warstw  możliwe  jest  zazwyczaj  już  po  kilkunastu
godzinach. Wiążące są wytyczne producenta systemu.

Powierzchnia podłoża nie może być zatarta na gładko, żywica nie ma możliwości penetracji w
pory  podłoża,  co  uniemożliwia  uzyskanie  odpowiedniej  przyczepności.  W  takim  przypadku
konieczne może być mechaniczne przeszlifowanie i oczyszczenie podłoża.

W  przypadku  stwierdzenia  niewystarczających  parametrów  wytrzymałościowych  podłoża
zachodzi  konieczność  stosowania  dodatkowych  zabiegów  wzmacniających,  np.  poprzez
impregnowanie.  Jeżeli  sposób  ten  okaże  się  nieskuteczny,  konieczne  jest  usunięcie
niestabilnego  podłoża  w  sposób  podany  powyżej.  Stosując  impregnację  wzmacniającą  należy
bezwzględnie  przestrzegać  czasów  przerw  technologicznych,  zwłaszcza,  jeżeli  preparat
impregnujący  jest  na  bazie  rozpuszczalników,  a  powłoka  uszczelniająca  jest  żywicą
bezrozpuszczalnikową (konieczna jest tu z reguły kilkudniowa przerwa technologiczna).

Sposób naprawy zarysowanego podłoża zależy przede wszystkim od przyczyn powstania rys,
ich  stabilności  i  szerokości  rozwarcia,  dlatego  w  przypadku  stwierdzenia  obecności  zarysowań
konieczne jest określenie przyczyny ich powstania oraz podjęcie środków zaradczych. 

Drobne,  przypowierzchniowe  mikrorysy,  występujące  najczęściej  w  podłożach  cementowych
są  bardzo  często  trudne  do  zauważenia  na  suchym  podłożu,  mogą  ujawnić  się  np.  po
impregnacji podłoża (mogą one w praktyce nie mieć większego znaczenia).

Rysy  skurczowe,  o  ustabilizowanej  szerokości  rozwarcia,  w  zależności  od  szerokości
rozwarcia  i  miejsca  występowania  wymagają  siłowego  zamknięcia  np.  poprzez  sklamrowanie  i
sklejenie żywicą epoksydową. 

Dla  rys,  których  szerokość  rozwarcia  może  się  zmienić,  konieczne  jest  określenie  przyczyn
takiego zachowania się rysy i indywidualne określenie sposobu naprawy. 

Ostateczny sposób naprawy podłoża zarysowanego określa dokumentacja projektowa.

5.4.4.Postępowanie przy zbyt wilgotnym podłożu

 W  przypadku  stwierdzenia  zbyt  wysokiej  wilgotności  masowej  podłoża,  należy  odczekać  do
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momentu  uzyskania  przez  podłoże  odpowiedniej  wilgotności.  Alternatywnie,  jeżeli  producent  to
przewiduje,  dopuszczalne  jest  stosowanie  specjalnych  gruntowników  pozwalających  na
wykonywanie żywicznych powłok na wilgotnym podłożu (wartość graniczną wilgotności masowej
określa zawsze producent sytemu).

5.4.5.Postępowanie przy podłożu nie zabezpieczonym przed podciąganiem kapilarnym

Układ warstw podłoża powinien gwarantować  całkowite zabezpieczenie powłoki  uszczelniającej
przed  oddziaływaniem  od  strony  podłoża  zarówno  kapilarnie  podciąganej  wilgoci  jak  i  pary
wodnej.  Jako  warstwy  hydroizolacyjnej  czy  paroszczelnej  nie  można  traktować  betonu
wodoszczelnego.  Także  mineralne  szlamy  uszczelniające  nie  mają  charakteru  przegrody
paroszczelnej. 

W przypadku wykonywania warstwy na podłożu nie spełniającym tego wymogu niezbędne jest
stosowanie  przewidzianych  przez  producenta  systemu  gruntowników,  będących  jednocześnie
warstwą blokująca podciąganie kapilarne oraz dyfuzję pary wodnej. 

Alternatywą  jest  wykonanie  np.  jastrychu  samonośnego  na  warstwie  rozdzielającej,
stanowiącej barierę paroszczelną i/lub przerywającą podciąganie kapilarne.  

5.5. Wykonanie posadzki żywicznej

Przykładowe układy warstw dla posadzek gładkich i antypoślizgowych podano poniżej:

• posadzka gładka:

   – kompozycja gruntująca,

   – posypka z piasku kwarcowego (opcjonalnie),

   – kompozycja podstawowa (czysta żywica lub zmieszana z wypełniaczem – piaskiem
kwarcowym),

   – kompozycja wykańczająca – lakierowanie (opcjonalnie).

• posadzka antypoślizgowa:

   – kompozycja gruntująca,

   – posypka z piasku kwarcowego (opcjonalnie),

   – kompozycja podstawowa (czysta żywica lub zmieszana z wypełniaczem – piaskiem
kwarcowym),

   – posypka z piasku kwarcowego lub kruszywa korundowego o odpowiedniej frakcji – zależy od
wymaganej klasy antypoślizgowości i przestrzeni wypełnienia,

   – kompozycja wykańczająca – lakierowanie.

Wymaganą  antyposlizgowość  nadaje  się  wykonując  na  świeżo  ułożonej  warstwie  żywicy
posypkę  z  piasku  kwarcowego  lub  korundu,  po  związaniu  nadmiar  piasku  należy  usunąć  i
wykonać  lakierowanie  powierzchni.  Przykładowe  sposoby  uzyskiwania  odpowiedniej  klasy
antypoślizgowości oraz przestrzeni wypełnienia podaje poniższa tablica.

Klasy antypo ślizgowo ści i sposoby ich uzyskania

Klasa 
antyposlizgowości

Przestrzeń 
wypełnienia Posypka

Zużycie żywicy 
do wykonania 
lakierowania

R11 – np. piasek kwarcowy 0,2-0,7 mm 600 g/m2

R11 V 4 np. piasek kwarcowy 0,3-0,8 mm 600 g/m2

R12 V 6 np. korund 0,5-1,0 mm 1000 g/m2

R13 V 4 np. piasek kwarcowy 0,7-1,2 mm 1000 g/m2
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Ostateczny układ warstw i ich grubości jak również rodzaj posadzki (gładka, antypoślizgowa o
odpowiedniej  klasie  antypoślizgowości  i  przestrzeni  wypełnienia)  podaje  dokumentacja
projektowa z uwzględnieniem wytycznych producenta systemu.

5.5.1.Przygotowanie kompozycji żywicznej 

Materiały  dwuskładnikowe  (żywica  i   utwardzacz)  są  najczęściej  dostarczane  w  odpowiednich
proporcjach  gotowych  do  użycia.  Jeżeli  składniki  te  dostarczane  są  większych  opakowaniach
(np.  beczki)  należy  je  przemieszać  przed  aplikacją  w  dodatkowym  naczyniu,  i  składniki  te,  po
rozważeniu,  należy  mieszać  zawsze  w  proporcjach  przewidzianych  przez  producenta.  Należy
zawsze  wlewa ć  utwardzacz  do  żywicy,  odczekuj ąc  aż  utwardzacz  do  ko ńca  wypłynie  z
pojemnika.  Mieszanie  przeprowadzać  odpowiednim  urządzeniem  przy  300  obr/min  (np.
wiertarka  z  mieszadłem).  W  celu  dokładnego  rozprowadzenie  utwardzacza  należy  dokładnie
mieszać  przy  ścianach  i  dnie  pojemnika.  Operację  prowadzić  do  uzyskania  jednorodnej,
homogenicznej mieszaniny bez smug. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty o ile
wytyczne  producenta  systemu  nie  mówią  inaczej.  Tak  przygotowaną  kompozycję  przelać  do
czystego  naczynia  i  jeszcze  raz  przemieszać.  Nigdy  nie  nakładać  na  podłoże  korzystając  z
opakowania  dostawczego.  Istnieje  niebezpieczeństwo,  że  przy  dnie  i  ściankach  naczynia
składniki  nie  zostały  wystarczająco  starannie  przemieszane.  Temperatura  obu  składników  w
czasie  mieszania  powinna  wynosić  10÷20°C  (zarówno  zalecaną  temperaturę  obróbki  jak  i
graniczne wartości  temperatury przygotowania  i  aplikacji  materiału  podaje  zawsze  producent  –
zwykle jest to przedział temperatur od +5°C do +35°C). 

Materiały jednoskładnikowe należy starannie przemieszać przez przynajmniej 3 minuty.

Przy  ewentualnym  dodawaniu  domieszek  (np.  piasku  kwarcowego)  –  zawsze  w  ilości
określonej  przez  SST  zastosowanego  systemu  –  należy  zadbać  by  były  one  suche  i  miały
zbliżoną  do  żywicy  temperaturę.  Dodanie  piasku  kwarcowego  następuje  po  przelaniu
jednorodnej mieszanki żywicy i utwardzacza do czystego naczynia.  Należy uważać  by składniki
płynne i stałe uległy dokładnemu wymieszaniu. Czas mieszania w takim przypadku nie powinien
być krótszy niż 5 minut.

5.5.2.Nakładanie kompozycji żywicznej.

Materiał  do  wykonywania  posadzki  żywicznej  nanoszony może  być  ręcznie:  za  pomocą  wałka,
pędzla,  szpachli  lub  mechanicznie,  za  pomocą  agregatu  natryskowego,  zgodnie  z  wytycznymi
producenta.

 Żywice  nanoszone  wałkiem  należy  rozprowadzić  równomiernie  na  podłożu  np.  za  pomocą
specjalnej  listwy a następnie przy pomocy wałka z krótkim włosiem (jest  to  specjalny wałek  do
żywic), energicznymi ruchami w prostopadłych do siebie kierunkach wetrzeć w podłoże.

Materiał  wylewany  rozprowadzić  równomiernie  za  pomocą  kielni  lub  rakli  warstwą  o
odpowiedniej grubości a następnie odpowietrzyć wałkiem z kolcami.

Jeżeli jest to wymagane, wykonać posypkę z piasku kwarcowego lub kruszywa korundowego
o  uziarnieniu  podanym  przez  producenta  systemu.   Posypkę  taką  wykonuje  się  jako
pełnokryjącą, natychmiast po nałożeniu warstwy żywicy. Po związaniu żywicy (zazwyczaj jest to
czasokres 12÷24 godziny) nadmiar kruszywa należy usunąć.

Zalecana  temperatura  materiału,  powietrza  i  podłoża  wynosi  od  +15°C  do  +25°C,  za
minimalną temperaturę aplikacji uważa się +8°C za maksymalną temperaturę aplikacji uważa się
+35°C, o ile producent w SST systemu nie zastrzega inaczej.

Niskie temperatury:

– opóźniają reakcję twardnienia,

– mogą powodować zwiększone zużycie materiału (podwyższona lepkość),

– utrudniają właściwe rozprowadzenie materiału po podłożu.

Wysokie temperatury:

– przyspieszają reakcję twardnienia,

– skracają czas obróbki,

– utrudniają uzyskanie powierzchni o optymalnej jakości.
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Czas  obróbki  podany  jest  zawsze  przez  producenta  żywicy  i  odnosi  się  do  konkretnej
temperatury aplikacji. Po przekroczeniu czasu obrabialności materiał zaczyna mieć konsystencję
gęstopłynną  do gęstej,  staje się  ciągnący,  klejący i  nie  może być  dalej  stosowany.  Pod koniec
czasu obrabialności daje się zauważyć wzrost temperatury przygotowanej do nakładania masy. 

Wykonuj ąc  roboty  w  zmiennych  warunkach  temperaturowych  pami ętać  należy,  że
wzrost  temperatury  powoduje  wzrost  ci śnienia  pary  w  podło żu,  co  mo że  skutkowa ć
miejscowymi odspojeniami powłoki (powstawaniem p ęcherzy osmotycznych). Dlatego te ż
zaleca  si ę  wykonywanie  prac  przy  stałych  lub  spadaj ących  temperaturach.  Dobr ą  por ą
dnia  na  wykonywanie  prac  z  zastosowaniem  żywic  poliuretanowych  s ą  godziny
południowe  i  popołudniowe.  Temperatura  podło ża  musi  by ć  wyższa  od  temperatury
punktu rosy przynajmniej o +3°C. W przeciwnym przyp adku prace nale ży przerwa ć. 

Wilgotno ść wzgl ędna powietrza podczas wykonywania robót nie powinna  przekracza ć
75%,  za  wiążący  uwa ża  się  jednak  przedział  wilgotno ści  podany  przez  producenta
systemu.

Przy  wykonywaniu  prac  przestrzegać  zapisów  z  karty  charakterystyki  substancji
niebezpiecznej  (konieczność  stosowania  środków  ochrony  osobistej,  zapewnienie  wentylacji
pomieszczeń – w przypadku żywic rozpuszczalnikowych, itp.). 

Należy  bezwzględnie  przestrzegać  wytycznych  producenta  dotyczących  czasów  przerw
technologicznych.  Jeżeli  producent  systemu  nie  podaje  inaczej,  to  należy  przestrzegać
poniższych odstępów czasowych:

– aplikacja „mokre na mokre” – nanosić natychmiast warstwę na warstwę,

– nanoszenie  kolejnej  warstwy  na  uprzednio  wykonanej  bez  posypki  –  czasokres  12÷24
godziny,

– nanoszenie  kolejnej  warstwy  na  uprzednio  wykonanej  z  posypką  –  określa  producent
systemu.  Generalnie  nie  ma  czasowego  ograniczenia,  wymagane  jest  bardzo  staranne
oczyszczenie uprzednio wykonanej  warstwy i  usunięcie  niezwiązanego materiału.  Producent
systemu może tu postawić dodatkowe warunki dotyczące przygotowania powierzchni.

Wzajemna  przyczepność  do  siebie  poszczególnych  warstw  może  zostać  pogorszona  przez
zawilgocenie i zabrudzenie powierzchni miedzy zabiegami.

Dokumentacja  projektowa  musi  zawierać  opis  sposobu  wykonstruowania  i  wykonania
trudnych i krytycznych miejsc takich jak dylatacje, obsadzenie odpływów, wpustów itp. 

5.5.3.Pielęgnacja nałożonej powłoki i warstwy ochronne

Nałożoną żywicę należy chronić przed wilgocią, wodą i agresywnymi substancjami minimum kilka
godzin (dokładny czas podany jest zawsze w karcie technicznej produktu).

Wilgoć prowadzi do powstawania białych przebarwień i/lub powoduje lepkość powierzchni, jak
również  może  prowadzić  do  zakłócenia  procesu  twardnienia  żywicy  i  powstawania  bąbli.
Przebarwione  i/lub  lepkie  powierzchnie  należy  wówczas  usunąć  np.  przez  szlifowanie  lub
śrutowanie i ponownie obrobić.

5.6. Wymagania dotycz ące wykonania posadzki żywicznej

Podstawowe wymagania stawiane posadzkom żywicznym

– Bezpieczeństwo użytkowania.

– Odpowiednia  wytrzymałość  pozwalająca  na  przeniesienie  obciążeń  statycznych,
dynamicznych i udarnościowych.

– Niski skurcz.

– Mała odkształcalność termiczną.

– Odporność mechaniczna na ścieranie.

– Odporność na obciążenia chemiczne.

– Odporność na obciążenia termiczne.
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– Odpowiednia antypoślizgowość.

– Trwałość.

– Odporność na starzenie.

– Łatwość w utrzymaniu czystości.

5.6.1. Prawidłowo wykonana posadzka żywiczna powinna spełniać następujące wymagania:

– utwardzona  posadzka  powinna  być  równa,  bez  rys,  spękań  i  pofałdowań,  gładka  lub
antypoślizgowa,

– cała powierzchnia posadzki powinna mieć  jednakową  barwę  zgodną  z wzorcem (nie dotyczy
sytuacji  dla  których  odmienność  jest  zamierzona),  niedpouszczalne  są  białe  przebarwienia  i
kleistość powierzchni,

– cała powierzchnia posadzki powinna być zespolona z podłożem,

– układ i grubość warstw powinny być zgodne z dokumentacją lub instrukcją producenta,

– geometria  posadzki  powinna  być  zgodna  z  projektem  a  odchyłki  wymiarowe,  równość
powierzchni  powinny mieścić  się  w zakładanej  tolerancji  (jeżeli  nie  są  określone  warunki,  to
wg  Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Część  B:  Roboty
wykończeniowe Zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne, ITB, Warszawa 2004 – odchylenie
mierzone  2-metrową  łatą  kontrolną  nie  powinno  być  większe  niż  ±5  mm  dla  posadzek
wykonanych  na  płycie  betonowej  lub  ±3  mm  dla  posadzek  wykonanych  na  jastrychu
cementowym,

– odchylenia  posadzki  od  płaszczyzny  poziomej  lub  spadku  (patrz  pkt  5.3)   nie  powinny  być
większe niż ±5 mm na całej długości lub szerokości podłoża i nie powinny powodować zaniku
zakładanego spadku,

– szczegóły wykończenia posadzki (wpusty, cokoły, dylatacje, naroża, obrzeża itp.) powinny być
wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną,

– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,

– profile dylatacyjne (jeżeli były przewidziane) powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i
instrukcją producenta.

5.6.2.Szczególne  wymagania  higieniczno  sanitarne  stawiane  posadzkom  przemysłowym  w
pomieszczeniach,  w  których  się  przygotowuje,  poddaje  obróbce  lub  przetwarza  środki
spożywcze

Posadzki  w  pomieszczeniach,  w  których  się  przygotowuje,  poddaje  obróbce  lub  przetwarza
środki spożywcze muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniach (WE) Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy z 29. kwietnia 2004 r.:

– Nr 852/2004 – w sprawie higieny środków spożywczych,

– Nr  853/2004  –  ustanawiające  szczegółowe  zasady  higieny  żywności  pochodzenia
zwierzęcego,

– Nr  854/2004  –  ustanawiające  szczegółowe  zasady  organizacji  urzędowej  kontroli  nad
produktami pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonymi do spożycia przez ludzi,

– Nr  882/2004  –  w  sprawie  kontroli  urzędowych  przeprowadzanych  w  celu  sprawdzenia
zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i
dobrostanu zwierząt.

 oraz w przepisach krajowych, z których wymienić należy Ustawy:

– z 25 sierpnia  2006 r.  o  bezpieczeństwie  żywności  i  żywienia  (Dz.  U.  z  2006 r.  Nr  171,  poz.
1225),

– z  16  grudnia  2005  r.  o  produktach  pochodzenia  zwierzęcego  (Dz.  U.  z  2005  r.  Nr  17,  poz.
127),

– z 22 lipca 2006 r. o paszach Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1045).

Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004
r.  w sprawie higieny środków spożywczych podaje szczególne wymagania dla pomieszcze ń,
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w których si ę przygotowuje, poddaje obróbce lub przetwarza środki spo żywcze.

„1.  W  pomieszczeniach,  w  których  się  przygotowuje,  poddaje  obróbce  lub  przetwarza  środki
spożywcze  (z  wyjątkiem  miejsc  spożywania  posiłków  oraz  pomieszczeń  wymienionych  w
rozdziale  III,  ale  włączając  pomieszczenia  zawarte  w  środkach  transportu),  projekt  i  wystrój
muszą  umożliwiać  dobrą  praktykę  higieny  żywności,  w  tym  ochronę  przed  zanieczyszczeniem
między oraz podczas działań. W szczególności:

a) powierzchnie  podłóg  muszą  być  utrzymane  w  dobrym  stanie  i  muszą  być  łatwe  do
czyszczenia,  oraz  w  miarę  potrzeby,  do  dezynfekcji.  Wymaga  to  stosowania
nieprzepuszczalnych,  niepochłaniających,  zmywalnych  oraz  nietoksycznych  materiałów,
chyba,  że przedsiębiorstwa  sektora  spożywczego  mogą  zapewnić  właściwe  organy,  że  inne
użyte  materiały  są  odpowiednie.  Gdzie  sytuacja  tego  wymaga,  podłogi  muszą  zapewniać
odpowiednie odwadnianie podłogowe”.

Dodatkowe wymagania znajdują się w czternastu sekcjach załącznika III rozporządzenia (WE)
853/2004 – zasady higieny żywności pochodzenia zwierzęcego. Znajdują się tam min. informacje
o  wymaganej  temperaturze  pomieszczeń  i  wymaganej  temperaturze  czynników  myjących,  co
pozwala na dobór odpowiednich kompozycji żywicznych.

5.6.3.Szczególne wymagania stawiane posadzkom w zakładach opieki zdrowotnej

Ogólne  wymagania  stawiane  materiałom  zastosowanym  jako  warstwa  użytkowa  w
pomieszczeniach  typu:  sale  operacyjne,  gabinety  zabiegowe,  OIOM-y  itp.  określa
Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  22  czerwca  2005  r.  w  sprawie  wymagań,  jakim  powinny
odpowiadać  pomieszczenia  i  urządzenia  zakładu  opieki  zdrowotnej  (Dz.  U.  2005  Nr  116  poz.
985).  Powierzchnie  te  muszą  być  wykonane  z  materiałów trwałych  o  powierzchniach  gładkich,
antypoślizgowych,  zmywalnych,  nienasiąkliwych  i  odpornych  na  działanie  środków
myjąco-dezynfekcyjnych.

Uwaga.  Przygotowując  treść  specyfikacji  technicznej  dla  konkretnego  obiektu  (obiekty
opieki  społecznej  lub  obiekty  przemysłu  spożywczego)  należy  wykreślić  odpowiednio
zapisy zawarte w pkt. 5.6.2. lub w pkt. 5.6.3.

5.6.4.Wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

W  przypadku  posadzek  w  pomieszczeniach  mokrych,  ze  względu  na  niebezpieczeństwo
poślizgnięcia  się,  konieczne  jest  dodatkowo  uzyskanie  dla  posadzki  odpowiedniej  klasy
antypoślizgowości  oraz  przestrzeni  wypełnienia.  Parametry  te  mają  bezpośredni  wpływ  na
bezpieczeństwo  użytkowania.  Klasa  antypoślizgowości  definiowana  jest  zgodnie  z  DIN  51130
2004-06  Prüfung  von  Bodenbelägen;  Bestimmung  der  rutschhemmenden  Eigenschaft;
Arbeitsräume  und  Arbeitsbereiche  mit  erhöhter  Rutschgefahr;  Begehungsverfahren;Schiefe
Ebene  („Badanie  wykładzin  podłogowych.  Oznaczenie  właściwości  przeciwpoślizgowej.
Pomieszczenia  i  przestrzenie  robocze  o  podwyższonym  zagrożeniu  poślizgowym.  Metoda
chodzenia  –  płaszczyzna  nachylona).  Polskie  przepisy  nie  precyzują  antypoślizgowości  i
przestrzeni  wypełnienia  w  zależności  od  funkcji,  jaką  pełni  dane  pomieszczenie.  Przykładowe
zalecenia niemieckie,  wg wytycznych:  „Fussboeden In Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit
erhoehter Rutschgefahr ZH 1/571, IV.1989 podano w poniższej tablicy.

Zalecane klasy antypo ślizgowo ści w wybranych pomieszczeniach  

Rodzaj pomieszczenia
Klasa 

antypoślizgowo
ści

Przestrzeń
wypełnienia

Mleczarnie, zakłady produkcji serów

Produkcja masła i przetwarzanie mleka R12

Produkcja i pakowanie serów R11

Produkcja lodów R12
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Rodzaj pomieszczenia
Klasa 

antypoślizgowo
ści

Przestrzeń
wypełnienia

Zakłady produkujące słodycze i czekoladę

Produkcja kakao R12

Produkcja mas cukierniczych (do dalszego przetwarzania) R11

Produkcja czekoladek, pralin R11

Zakłady produkujące tłuszcze jadalne, oleje i margaryny

Pomieszczenia wytopu tłuszczy R13 V6

Pomieszczenia rafinacji olei R13 V4

Pomieszczenia produkcji i pakowania margaryny R12

Pomieszczenia produkcji i pakowania tłuszczów jadalnych R12

Rzeźnie, masarnie i przetwórstwo mięsa

Pomieszczenia uboju zwierząt R13 V10

Pomieszczenia rozdrabniania mięsa R13 V10

Pomieszczenia produkcji kiełbas R13 V8

Pomieszczenia przerobu drobiu R12 V6

Kuchnie, jadalnie

Kuchnie w restauracjach i hotelach przygotowujące do 100 potraw
dziennie

R11 V4

Jw. lecz powyżej 100 potraw dziennie R12 V4

Kuchnie w szkołach, sanatoriach, przedszkolach R11

kuchnie w szpitalach, klinikach R12

Kuchnie w których posiłki są tylko podgrzewane R10

Pomieszczenia do zmywania naczyń R12 V4

Jadalnie, kantyny R9

Warsztaty naprawcze pojazdów

Pomieszczenia naprawcze R11

Kanały R12 V4

Myjnie R11 V4

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

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

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki żywicznej należy przeprowadzić kontrolę jakości
i  badania  materiałów,  które  będą  wykorzystywane  do  wykonywania  robót  oraz  kontrolę
przygotowania podłoża.

Wszystkie  materiały  –  kompozycja  gruntująca,  kompozycja  podstawowa,  kompozycja
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wykończająca,   kruszywo,  materiały  do  przygotowania  i  naprawy  podłoża,  kity  do  wypełnień
dylatacji  jak  również  materiały  pomocnicze muszą  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót

6.2.1.Kontrola jakości materiałów

Materiały  użyte  do  wykonania  przygotowania  i  naprawy  podłoża  oraz  wykonania  posadzki
żywicznej muszą odpowiadać wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej.
 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące
o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  wyrobów
będących  materiałami  budowlanymi  w  myśl  Ustawy  o  wyrobach  budowlanych  z  dnia  16.
kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881),

– 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  wybrane  wcześniej
właściwości określone w SST zastosowanych materiałów.

6.2.2.Badania podłoży pod posadzki żywiczne

Sprawdzeniu podlega:

• Czystość podłoża. Należy sprawdzić, czy na powierzchni nie występuje:

– stwardniały cement i inne osady,

– wady, takie jak kieszenie piaskowe,

– wykwity,

– kredowanie i wykruszanie ziaren kruszywa,

– luźne elementy, takie jak pył, luźne i niezwiązane cząstki, odłamki betonu, ciała obce itp.,

– zanieczyszczenia, takie jak olej, smar, nafta, tłuszcze itp.,

– środki antyadhezyjne, środki do pielęgnacji betonu lub pozostałości starych powłok,

– odspojenia betonu lub zaprawy.

Obecność pyłu lub zanieczyszczeń na powierzchni podłoża można wykryć wizualnie, przez
przetarcie,  ścieranie,  skrobanie  lub  zadrapanie  powierzchnię  betonu.  Taśma samoprzylepna
przyłożona do powierzchni wykazuje obecność  pyłu po oderwaniu. Zanieczyszczenia usunąć
przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, mioteł, spłukanie wodą, odkurzenie odkurzaczem
przemysłowym itp.

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

Wykrycie obszarów odspojonych w konstrukcji betonowej lub niezwiązanych pojedynczych
ziaren  kruszywa  w  powierzchniowej  warstwie  podłoża  można  przeprowadzać  np.  przez
ostukiwanie lekkim młotkiem lub innym przyrządem.

Sprawdzenie  podłoża  pod  kątem  występowania  na  powierzchni  podłoża  kawern  i
zagłębień,  mogących  powodować  przerwanie  ciągłości  powłoki  należy  przeprowadzić
wizualnie. 

Stwierdzone wykwity usunąć np. przez szczotkowanie lub metodami mechanicznymi.



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

28

• Równość  podłoża.  Sprawdzenie  równości  podkładu,  które  przeprowadza  się  przykładając  w
dowolnych  miejscach  i  kierunkach  2-metrową  łatę.  Nierówności   większe  od  podanych  w
punkcie  5.3  wyrównać  w  sposób  podany  w  dokumentacji  technicznej  z  zastosowaniem
materiałów wyszczególnionych w punkcie 2.2.1 niniejszej specyfikacji technicznej.

• Spadek podłoża. Sprawdzenie spadków podłoża pod posadzkę przeprowadza się za pomocą
2-metrowej łaty i poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w punkcie 5.3 wykonstruować w
sposób podany w dokumentacji  technicznej  z materiałów o właściwościach podanych w pkt.
2.2.1.  niniejszej  specyfikacji  technicznej.  Sprawdzenia  prawidłowości  wykonstruowania
spadków  należy  dokonać  np.  rozlewając  wodę  i  obserwując  kierunek  jej  spływu,  lub  przy
pomocy poziomnicy. Pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm.

• Temperatura powietrza i podłoża. Zaleca się, aby pomiar temperatury powierzchni podłoża był
dokonywany  termometrem  przeznaczonym  do  pomiaru  temperatury  powierzchniowej.  Jeśli
zachodzi  potrzeba  dokładnego  pomiaru  temperatury  podłoża,  po  zastosowaniu
odpowiedniego  materiału  zapewniającego  kontakt  termiczny  z  podłożem  można
przeprowadzić pomiar w następujący sposób. Zaleca się umieszczenie termometru w pozycji
pomiarowej w środku materiału izolacyjnego, takiego jak płyta styropianowa o wymiarach 0,5
metra  kwadratowego  i  grubości  70  mm.  Zaleca  się  przeprowadzenie  pomiaru  przy
ustabilizowanej temperaturze, tzn., kiedy zmiana temperatury z upływem czasu jest niższa niż
1 stopień Celsjusza/5 minut.

Temperaturę otoczenia mierzyć termometrem, np. rtęciowym lub cyfrowym. Zaleca się, aby
dokładność  odczytu  wynosiła  co  najmniej  ±1°C.  Pomiary  powinny  być  wykonywane  w
bezpośrednim  sąsiedztwie  miejsca  prowadzenia  prac.  Czujnik  temperatury  (termometr)  nie
powinien  być  poddawany  bezpośredniemu  działaniu  promieni  słonecznych.  Zaleca  się
wykonywanie  pomiarów  wystarczająco  często,  aby  odnotować  zmiany  o  2°C  i  odnotować
tendencję obniżania lub wzrostu.

Wyniki  powinny  odpowiadać  zakresowi  podanemu  w  p.  5.5.2.,  chyba  że  SST
zastosowanego systemu dopuszcza inny zakres temperatur. 

• Wilgotność powietrza i podłoża. Wilgotność powietrza należy ocenić przy użyciu odpowiednich
przyrządów (higrometr).

Kompozycje  żywiczne  nie  mogą  być  nakładane,  jeśli  temperatura  otoczenia  przekracza
temperaturę  punktu  rosy  o  mniej  niż  3°C,  dlatego  konieczne  jest  oznaczenie  temperatury
punktu rosy za pomocą tabel lub przy pomocy elektronicznych termohigrometrów.

Wilgotność  podłoża mierzyć  metodami  bezpośrednimi  (np.  za  pomocą  wagosuszarki)  lub
aparatem CM.

Wyniki  powinny  odpowiadać  zakresowi  podanemu  w  pkt.  5.5.2.,  chyba  że  SST
zastosowanego systemu dopuszcza inny zakres. 

• Parametry  wytrzymałościowe  podłoża.  Powierzchniową  wytrzymałość  na  rozciąganie  można
mierzyć  na  placu  budowy  metodą  „pull-off”.  Metodę  tę  można  stosować  bezpośrednio  na
badanej  powierzchni  lub  w miejscu,  gdzie  powierzchnia  została  częściowo  nawiercona,  jeśli
wymagany jest pomiar wytrzymałości na określonej głębokości pod powierzchnią.

Wytrzymałość na ściskanie można  mierzyć np. metodami sklerometrycznymi.

Wyniki należy porównać z wartościami podanymi w pkt. 2.2.1.

Zaleca  się  zwrócenie  uwagi  na  staranne  przygotowanie  powierzchni,  a  także  na  liczbę  i
umiejscowienie punktów pomiarowych, tak aby były one odpowiednio reprezentatywne.

• Sprawdzeniu  podlega  poprawność  wykonania  hydroizolacji  i/lub  paroizolacji  konstrukcji
podłogi. Sprawdzenie polega na częściowym odbiorze etapu robót związanych z wykonaniem
warstw hydroizolacyjnych i/lub paroszczelnych. W przypadku braku częściowego odbioru ww.
robót  prace  posadzkarskie  należy  przerwać  do  momentu  ustalenia  sposobu  usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości. 

Należy ponadto sprawdzić  zgodność  przygotowania podłoża z wymogami  wynikającymi  z
dokumentacji  projektowej  i  odpowiednich  SST.  Inne  badania,  jeżeli  są  niezbędne  i
wykonywane,  należy  przeprowadzić  metodami  opisanymi  w  odpowiednich  dokumentach
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odniesienia  (normach,  SST  itp.).  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  wykonywanych  robót  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  oraz  instrukcjami  producentów
zastosowanych  wyrobów.  W  odniesieniu  do  posadzek  nakładanych  wielowarstwowo
badania te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one
obejmować sprawdzenie:

– przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w pkt. 5.5.-5.6. niniejszej ST,

– poprawności  przygotowania  podłoży  oraz  wykonania  poszczególnych  warstw  w  sposób
pozwalający na ich całkowite stwardnienie i zapewniający ich zespolenie.

6.3.2.Przy  nakładaniu  wielowarstwowym  kompozycji  żywicznych,  poprzednią,  stwardniałą
warstwę traktować trzeba jak podłoże, konieczne jest jej sprawdzenie wg zasad podanych
w pkt. 6.2.2.

6.3.3.Podczas nakładania kompozycji żywicznej kontrolować należy:

– temperaturę  materiałów  (jeżeli  istnieje  uzasadnione  podejrzenie,  że  materiał  mógł  być
przechowywany w nieodpowiednich warunkach), 

– wygląd zewnętrzny materiałów,

– poprawność przygotowania podłoża,

– ilość mieszanych składników, czas mieszania, czas aplikacji, zużycie materiału,

– warunki  cieplno  wilgotnościowe  (temperatura  powietrza,  podłoża,  wilgotność  względna
powietrza, punkt rosy),

– grubość nakładanej powłoki. Kontrolę należy przeprowadzać na bieżąco sprawdzając zużycie
materiału dla każdego cyklu roboczego,

– sposób  wykonania  posypki  z  kruszywa  (jeżeli  jest  wykonywania)  i  usunięcie  po  związaniu
kompozycji żywicznej nadmiaru kruszywa,

– długość przerw technologicznych,

–  wygląd nałożonej każdej warstwy powłoki.  Powłoka powinna mieć  jednolitą  barwę  i  jednolity
wygląd,

– przed  nałożeniem  kolejnej  warstwy  systemu  poprzednia  powinna  być  związana,
niedopuszczalne są rysy, spękania i pofałdowania jak również bez rys, spękań i pofałdowań,
niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni.

W  odniesieniu  do  materiałów  nakładanych  wielowarstwowo  badania  te  powinny  być
przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. 

6.3.4.Wyniki badań przeprowadzanych w czasie wykonywania robót powinny być odnotowane w
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

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 posadzki żywicznej, w szczególności w zakresie:

– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  wraz  z  wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
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– prawidłowości przygotowania podłoża,

– prawidłowości wykonania posadzki żywicznej,

– prawidłowości wykonania detali konstrukcyjnych (dylatacji, cokołów itp.).

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  nałożenia  kompozycji  żywicznej,  a  użyte  materiały
spełniały wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania robót spełnione były warunki cieplno-wilgotnościowe podane w p.
5.5.2 niniejszej ST,

c)  czy  układ  i  grubość  warstw  posadzki  żywicznej  odpowiada  dokumentacji  technicznej  i
wytycznym producenta,

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

6.4.2.Opis badań

6.4.2.1. Sprawdzenie wyglądu powierzchni posadzki – stwardniała posadzka powinna być równa,
o  jednolitej  barwie,  niedopuszczalne  są  rysy,  spękania  i  pofałdowania  jak  również  białe
przebarwienia i kleistość powierzchni.

6.4.2.2.  Sprawdzenie  stopnia  utwardzenia  posadzki  poprzez  naciskanie  jej  powierzchni
metalowym  przedmiotem;  po  naciskaniu  nie  powinny  pozostawać  w  posadzce  trwałe
odkształcenia.

6.4.2.3.  Sprawdzenie  przylegania  i  związania  posadzki  z  podkładem  podłogowym  poprzez
opukiwanie  jej  powierzchni  drewnianym  młotkiem;  posadzka  nie  powinna  wydawać
charakterystycznego głuchego odgłosu.

6.4.2.4.  Sprawdzenie  równości  podłoża  z  dokładnością  do  1  mm  poprzez  przyłożenie  w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowej łaty. 

6.4.2.5.  Sprawdzenie  spadków  podłoża  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i  poziomnicy.  Pomiary
spadków  należy  wykonać  z  dokładnością  do  1  mm.  Sprawdzenia  prawidłowości
wykonstruowania  spadków  należy  dokonać  np.  rozlewając  wodę  i  obserwując  kierunek  jej
spływu, lub przy pomocy poziomnicy. 

6.4.2.6.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  szczegółów  wykończenia  posadzki,  np.
osadzenia wpustu, wykonania cokołu, metodą wizualną.

6.4.2.7.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  szczelin  dylatacyjnych  metodą  wizualną  oraz
poprzez zmierzenie ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach; szczeliny dylatacyjne
powinny  mieć  jednakową  szerokość,  a  masa  dylatacyjna  powinna  dokładnie  wypełniać
przestrzeń pomiędzy polami posadzki.

Badania  powyższe  należy  przeprowadzić  wzrokowo,  przez  pomiar  oraz  porównanie  z
dokumentacją  projektową,  równocześnie  z  oceną  zgodności  wykonania  robót  z  wymaganiami
podanymi w pkt. 5.6. niniejszej specyfikacji.

6.4.3.Dodatkowe  badania  właściwości  technicznych  kompozycji  żywicznych  przed  i  po
stwardnieniu, a także wykonanej posadzki. 

Badania takie przeprowadza się  z ramach przyjętego Programu Zabezpieczenia Jakości  lub
gdy konieczność  przeprowadzenia takich badań  wynika z odrębnych przesłanek i  szczegółowej
specyfikacji technicznej.

Decyzję o wyborze parametrów do sprawdzenia (pkt 2.2. niniejszej specyfikacji) podejmuje się
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w sposób indywidualny. Oceny wyników badań należy dokonywać w sposób kompleksowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT

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

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót

Posadzki żywiczne oblicza się  w metrach kwadratowych.  Wymiary powierzchni  przyjmuje się  w
świetle  surowych  ścian,  doliczając  wnęki  i  przejścia.  Z  obliczonej  powierzchni  potrąca  się
powierzchnie poszczególnych słupów, pilastrów, fundamentów pieców itp. większe od 0,25 m2.

Cokoliki  posadzkowe,  dylatacje  i  wpusty  linowe   oblicza  się  w  metrach  ich  długości  z
dokładnością do 0,10 m.

Wpusty punktowe oblicza się w sztukach.

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

UWAGA:  W  specyfikacji  technicznej  szczegółowej  posadzek  żywicznych  opracowanej  dla
konkretnego  przedmiotu  zamówienia,  można  ustalić  (przyjąć)  inne  zasady  przedmiaru  i
obmiaru  przedmiotowych  robót.  W  takim  przypadku  treść  punktu  7.2.  należy  odpowiednio
zmienić.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

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

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Przy  wykonywaniu  posadzek  żywicznych  robotami  ulegającymi  zakryciu  są  podłoże  i  każda
stwardniała warstwa stanowiąca podłoże dla kolejnej nakładanej warstwy kompozycji żywicznej.

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  nakładania
kolejnej warstwy, 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  SST  i
zezwolić na przystąpienie do nakładania kompozycji żywicznej.

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  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ęściowy

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
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robotach i ich usunięcie przed wykonaniem następnej warstwy lub 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).

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)

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  i  powszechnego  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.  5.5.  i  5.6.  niniejszej  specyfikacji  oraz  dokonać
oceny wizualnej.

Roboty  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  robót
posadzkowych z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.5. i 5.6.
niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawić posadzkę ponownie 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 wykonaną posadzkę, wykonać ją 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,



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

33

– 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 r ękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu posadzki 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
wykonanych  posadzek,  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 posadzkowych.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASO WYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy płatno ści  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści

Rozliczenie  robót  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:

Wariant I

– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub

Wariant II

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Uwaga.  W  treści  specyfikacji  technicznej  dla  konkretnej  budowy  należy  wybrać  wariant
uzgodniony z zamawiającym.

Ceny jednostkowe wykonania posadzki żywicznej lub kwoty ryczałtowe uwzgl ędniaj ą:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

– obsługę sprzętu,

– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do obróbki,

– przygotowanie materiałów,

– ocenę i przygotowanie podłoży,

– demontaż  przed  robotami  posadzkowymi  i  montaż  po  wykonaniu  robót  elementów,  które
wymagają zdemontowania w celu wykonania prac,
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– wykonanie posadzki żywicznej,

– naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  specyfikacji
technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),

– 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 i wytyczne
1. PN-EN 13813:2003
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania.
2. PN-EN 1504-1:2006 
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, kontrola
jakości i ocena zgodności – Definicje.
3. PN-EN 1504-2:2006 
Wyroby  i  systemy  do  ochrony  i  napraw  konstrukcji  betonowych.  Definicje,  wymagania,
sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.
4. 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.
5. PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC:2006
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania,
sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 10: Stosowanie wyrobów i systemów na placu
budowy oraz sterowanie jakością prac.
6. PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN
206-1:2003/A2:2006 
Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
7. PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
8. PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004
Kruszywa do zaprawy.
9. PN-EN 1542:2000
Wyroby  i  systemy  do  ochrony  i  napraw  konstrukcji  betonowych.  Metody  badań.  Pomiar
przyczepności przez odrywanie.
10. PN-EN 13501-1:2007(U)
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i  elementów budynków – Część  1:  Klasyfikacja na
podstawie badań reakcji na ogień.
11. PN-EN ISO 11600:2004 
Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Klasyfikacja i wymagania dotyczące kitów.
12. PN-EN 26927:1998 
Budownictwo – Wyroby do uszczelniania. Kity –Terminologia.
13. PN-EN ISO 7389 
Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Określanie powrotu elastycznego kitów.
14. PN-EN ISO 7390:2004 
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Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Określanie odporności na spływanie.
15. PN-EN ISO 8339:2005 (U) 
Konstrukcje  budowlane  –  Wyroby  do  uszczelniania  –  Kity  –  Określanie  właściwości
mechanicznych przy rozciąganiu.
16. PN-EN ISO 8340:2005 (U) 
Konstrukcje  budowlane  –  Wyroby  do  uszczelniania  –  Kity  –  Określanie  właściwości
mechanicznych kitów przy stałym rozciąganiu.
17. PN-EN ISO 9046:2005 
Konstrukcje  budowlane  –  Wyroby  do  uszczelniania  –  Określanie  właściwości  adhezji/kohezji
kitów w stałej temperaturze.
18. PN-EN ISO 10590:2007 
Konstrukcje budowlane – Kity – Określanie właściwości mechanicznych kitów przy rozciąganiu,
przy stałym wydłużeniu, po działaniu wody.
19. PN-EN ISO 10591:2007 
Konstrukcje budowlane – Kity – Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów po działaniu wody.
20. PN-EN ISO 11431:2004 
Konstrukcje  budowlane  –  Wyroby  do  uszczelniania  –  Określanie  właściwości  adhezji/kohezji
kitów po działaniu ciepła, wody i sztucznego światła działającego przez szkło.
21. PN-EN ISO 11432:2005 (U) 
Konstrukcje budowlane – Kity – Określanie odporności na ściskanie.
22. PN-B-30151:1997 
Kit tiokolowy.
23. PN-EN ISO 7783-1:2001 
Farby  i  lakiery  –  Oznaczanie  współczynnika  przenikania  pary  wodnej  –  Część  1:  Metoda
szalkowa dla swobodnych powłok.
24. PN-EN ISO 7783-2:2001 
Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton
–  Część  2:  Oznaczanie  i  klasyfikacja  współczynnika  przenikania  pary  wodnej
(przepuszczalności).
25. PN-EN 12504-1:2001 
Badania betonu w konstrukcjach – Część  1: Odwierty rdzeniowe – Wycinanie,  ocena i  badanie
wytrzymałości na ściskanie.
26. PN-EN 12504-2:2002, PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004
Badania betonu w konstrukcjach – Część 2: Badania nieniszczące – Oznaczanie liczby odbicia.
27. PN-EN 1062-3:2000 
Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton
– Oznaczanie i klasyfikacja współczynnika przenikania wody (przepuszczalności).
28. PN-EN 1062-6:2003 
Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton
– Część 6: Oznaczanie przepuszczalności ditlenku węgla.
29. PN-EN 1062-7:2005 
Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton
– Część 7: Oznaczanie właściwości pokrywania rys.
30. PN-EN 1062-11:2003 
Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton
– Część 11: Metody kondycjonowania przed badaniem.
31. PN-EN ISO 4628-1:2005  
Farby  i  lakiery  –  Ocena  zniszczenia  powłok  –  Określanie  ilości  i  rozmiaru  uszkodzeń  oraz
intensywności  jednolitych  zmian  w  wyglądzie  –  Część  1:  Ogólne  wprowadzenie  i system
określania.
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32. PN-EN ISO 4628-2:2005 
Farby  i  lakiery  –  Ocena  zniszczenia  powłok  –  Określanie  ilości  i  rozmiaru  uszkodzeń  oraz
intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 2: Ocena stopnia spęcherzenia.
33. PN-EN ISO 4628-4:2005 
Farby  i  lakiery  –  Ocena  zniszczenia  powłok  –  Określanie  ilości  i  rozmiaru  uszkodzeń  oraz
intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 4: Ocena stopnia spękania.
34. PN-EN ISO 4628-5:2005 
Farby  i  lakiery  –  Ocena  zniszczenia  powłok  –  Określanie  ilości  i  rozmiaru  uszkodzeń  oraz
intensywności jednolitych zmian w wyglądzie – Część 5: Ocena stopnia złuszczenia.
35. PN-ISO 4628-6:1999, PN-ISO 4628-6:1999/Ap1:2001 
Farby  i  lakiery  –  Ocena  zniszczenia  powłok  lakierowych  –  Określanie  intensywności,  ilości  i
rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzenia – Ocena stopnia skredowania metodą taśmy.
36. PN-EN 13687-1:2002 (U) 
Wyroby i  systemy do ochrony i  napraw konstrukcji  betonowych – Metody badań  –  Oznaczanie
kompatybilności termicznej – Część 1: Cykliczne zamrażanie-rozmrażanie przy zanurzeniu w soli
odladzającej.
37. PN-EN 13687-2:2002 (U) 
Wyroby i  systemy do ochrony i  napraw konstrukcji  betonowych – Metody badań  –  Oznaczanie
kompatybilności termicznej – Część 2: Cykliczny efekt burzy (szok termiczny).
38. PN-EN 13687-3:2002 (U) 
Wyroby i  systemy do ochrony i  napraw konstrukcji  betonowych – Metody badań  –  Oznaczanie
kompatybilności termicznej – Część 3: Cykle termiczne bez soli odladzającej.
39. PN-EN 13687-4:2002 (U) 
Wyroby i  systemy do ochrony i  napraw konstrukcji  betonowych – Metody badań  –  Oznaczanie
kompatybilności termicznej – Część 4: Cykle termiczne na sucho.
40. PN-EN 13687-5:2002 (U) 
Wyroby i  systemy do ochrony i  napraw konstrukcji  betonowych – Metody badań  –  Oznaczanie
kompatybilności termicznej – Część 5: Odporność na szok termiczny.
41. PN-EN ISO 2812-1:2007 (U) 
Farby  i  lakiery  –  Oznaczanie  odporności  na  ciecze  –  Część  1:  Zanurzenie  w  cieczy  innej  niż
woda.
42. PN-EN ISO 4624:2004  
Farby i lakiery – Próba odrywania do oceny przyczepności.
43. PN-EN ISO 2808:2007 (U) 
Farby i lakiery – Oznaczanie grubości powłoki.
44. PN-EN ISO 2409:2007 (U) 
Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć.
45. PN-EN ISO 6272-1:2005, PN-EN ISO 6272-1:2005/Ap1:2005  
Farby i lakiery – Badania nagłego odkształcenia (odporność na uderzenie) – Część 1: Badanie
za pomocą spadającego ciężarka, wgłębnik o dużej powierzchni.
46. PN-EN 13529:2005 
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – Odporność na
silną agresję chemiczną.
47. PN-EN 12190:2000 
Wyroby i  systemy do ochrony i  napraw konstrukcji  betonowych – Metody badań  –  Oznaczanie
wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej.
48. PN-EN 1770:2000 
Wyroby i  systemy do ochrony i  napraw konstrukcji  betonowych – Metody badań  –  Oznaczanie
współczynnika rozszerzalności cieplnej.
49. PN-EN 12617-1:2004 (U) 
Wyroby  i  systemy  do  ochrony  i  napraw  konstrukcji  betonowych  –  Metody  badań  –  Część  1:
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Oznaczanie skurczu liniowego polimerów i systemów zabezpieczeń powierzchniowych (SPS).
50. PN-EN 13036-4:2004 (U) 
Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/
poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła.
51. PN-EN 13578:2004 (U) 
Wyroby  i  systemy  do  ochrony  i  napraw  konstrukcji  betonowych  –  Metody  badań  –
Kompatybilność z betonem wilgotnym.
52. PN-EN ISO 868:2005 
Tworzywa  sztuczne  i  ebonit  –  Oznaczanie  twardości  przy  wciskaniu  z  zastosowaniem
twardościomierza (twardość Shore'a).
53. PN-ISO 3274:1997, PN-ISO 3274:1997/Ap1:1999 
Specyfikacje geometrii wyrobów – Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa –
Charakterystyki nominalne przyrządów stykowych (z ostrzem odwzorowującym).
54. PN-EN ISO 5470-1:2001 
Płaskie  wyroby  tekstylne  powleczone  gumą  lub  tworzywami  sztucznymi  –  Wyznaczanie
odporności na ścieranie – Część 1: Urządzenie ścierające Tabera.
55. PN-EN 660-1:2002, PN-EN 660-1:2002/A1:2004
Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie odporności na ścieranie. Część 1: Metoda
Stuttgart.
56. PN-EN 1081:2001, PN-EN 1081:2001/Ap1:2003
Elastyczne pokrycia podłogowe – Wyznaczanie rezystancji elektrycznej.
57. PN-C-89021:1982  
Tworzywa sztuczne. Oznaczanie współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej.
58. PN-EN ISO 175:2002 
Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania skutków zanurzenia w ciekłych chemikaliach.
59. PN-EN ISO 178:2006 
Tworzywa sztuczne – Oznaczanie właściwości przy zginaniu.
60. PN-EN ISO 9239-1:2004 
Badania reakcji na ogień  posadzek – Część  1: Określanie właściwości ogniowych metodą  płyty
promieniującej.
61. PN-EN ISO 11925-2:2004 
Badania  reakcji  na  ogień  –  Zapalność  materiałów  poddawanych  bezpośredniemu  działaniu
płomienia – Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia.
62. PN-83/B-06256 
Beton odporny na ścieranie.
63. PN-EN 13892-2:2004 
Metody  badania  materiałów na  podkłady  podłogowe  –  Część  2:  Oznaczanie  wytrzymałości  na
zginanie i ściskanie.
64. PN-EN 13892-3:2005, PN-EN 13892-3:2005/Ap1:2005
Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 3: Oznaczanie odporności na
ścieranie według Bohmego.
65. PN-EN 13892-4:2004 
Metody  badania  materiałów  na  podkłady  podłogowe  –  Część  4:  Oznaczanie  odporności  na
ścieranie według BCA.
66. PN-EN 13892-5:2004 
Metody  badania  materiałów  na  podkłady  podłogowe  –  Część  5:  Oznaczanie  odporności  na
ścieranie materiałów podkładów podłogowych pod naciskiem toczącego się koła.
67. PN-EN 13892-6:2004 
Metody  badania  materiałów  na  podkłady  podłogowe  –  Część  6:  Oznaczanie  twardości
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powierzchniowej.
68. PN-EN 13892-7:2004 
Metody  badania  materiałów  na  podkłady  podłogowe  –  Część  7:  Oznaczanie  odporności  na
ścieranie  materiałów  podkładów  podłogowych  pokrytych  wykładziną  podłogową  pod  naciskiem
toczącego się koła.
69. PN-EN 13892-8:2004
Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 8: Oznaczanie przyczepności.
70. DIN 51130 2004-06 
Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsräume und
Arbeitsbereiche  mit  erhöhter  Rutschgefahr;  Begehungsverfahren;  Schiefe  Ebene  (Badanie
wykładzin  podłogowych.  Oznaczenie  właściwości  przeciwpoślizgowej.  Pomieszczenia  i
przestrzenie  robocze  o  podwyższonym  zagrożeniu  poślizgowym.  Metoda  chodzenia  –
płaszczyzna nachylona).
71. Procedura badawcza LT – 1 
Badanie lepkości i rozlewności mas podłogowych na bazie żywic syntetycznych (ITB).
72. Procedura badawcza LT – 40 
Uzupełnienie  do  normy  DIN  51130  Badanie  wykładzin  podłogowych.  Oznaczanie  właściwości
przeciwpoślizgowych.  Pomieszczenia  i  przestrzenie  robocze  o  podwyższonym  zagrożeniu
poślizgowym. Metoda chodzenia – płaszczyzna nachylona (ITB).
73. ZUAT-15/VIII.09/2003
Zestawy wyrobów do wykonywania posadzek żywicznych (ITB).
1.Fussboeden  In  Arbeitsraumen  und  Arbeitsbereichen  mit  erhoehter  Rutschgefahr  ZH  1/571,
IV.1989.
2.BEB – Industrieboeden aus Reaktionsharz. Beschichtung. 1985.
3.BEB – Industrieboeden aus Reaktionsharz. Estrich. 1985.
4.BEB – Industrieboeden aus Reaktionsharz. Impraegnierung. 1985.
5.BEB – Industrieboeden aus Reaktionsharz. Stoffe. 1987.
6.BEB – Industrieboeden aus Reaktionsharz. Versiegelung. 1985.
7.BEB – Industrieboeden aus Reaktionsharz. Pruefung des Untergruendes. 2001.
8.BEB  –  Haftzugfestigkeit  von  Fussboeden.  Allgemeines,  Pruefung,  Einfluesse,  Beurteilung.
1985.
9.BEB – Hinweise fuer Fugen in Estrichen. Teil 1: Fugen in Industrieestrichen. 1992.
10.BEB  –  Untergruende  fuer  Industrieestriche.  Anforderungen,  Pruefung  und  Vorbehandlung.
1994.

9.3.  Ustawy

–  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

–  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U.  z 2004  r.  Nr
204, poz. 2087).

–  Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami).

–  Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.  z 2006 r. Nr 171,
poz. 1225).

–  Ustawa z 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U.  z 2005 r. Nr 17,
poz. 127).

–  Ustawa z 22 lipca 2006 r. o paszach zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1045).

10.3.  Rozporz ądzenia
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– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  późniejszymi
zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny
zgodności,  wymagań,  jakie powinny spełniać  notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004
r. Nr 195, poz. 2011).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i  ich usytuowanie (Dz.  U.  z 2002 r.  Nr 75,
poz. 690 z późn. zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3  lipca  2002  r.  w  sprawie  karty  charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z
późn. zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  września  2003  r.  w  sprawie  oznakowania
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173,
poz. 1679, z późn. zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 czerwca 2005 r.  w sprawie  wymagań,  jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2005 nr 116 poz.
985).

– Rozporządzenie  (WE)  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  Europy  z  29  kwietnia  2004  r.  nr
852/2004 – w sprawie higieny środków spożywczych.

– Rozporządzenie  (WE)  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  Europy  z  29  kwietnia  2004  r.  nr
853/2004 – ustanawiające szczegółowe zasady higieny żywności pochodzenia zwierzęcego.

– Rozporządzenie  (WE)  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  Europy  z  29  kwietnia  2004  r.  nr
854/2004 – ustanawiające szczegółowe zasady organizacji urzędowej kontroli nad produktami
pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonymi do spożycia przez ludzi.

– Rozporządzenie  (WE)  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  Europy  z  29  kwietnia  2004  r.  nr
882/2004 – w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności
z  prawem  paszowym  i  żywnościowym  oraz  regułami  dotyczącymi  zdrowia  zwierząt  i
dobrostanu zwierząt.

10.4. Obwieszczenia

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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10.5. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B: Roboty wykończeniowe.
zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne(ITB, Warszawa 2004 r.).

– Warunki  techniczne  wykowania  i  odbioru  robót  budowlanych  część  C:  Zabezpieczenia  i
izolacje.  zeszyt  9:  Naprawy  konstrukcji  żelbetowych  przy  użyciu  kompozytów  z  żywic
syntetycznych (ITB, Warszawa 2006 r.).

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika
budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2007 r.

– Maciej  Rokiel  –  Poradnik  Hydroizolacje  w  budownictwie.  Wybrane  zagadnienia  w  praktyce.
Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006 r.

– Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wykonywanie
epoksydowej  posadzki  chemoodpornej  żywicami epoksydowymi Asodur-GBM i  Asodur-B351
firmy Schomburg.

– Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Posadzka
epoksydowa firmy Deitermann.

– Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Nawierzchnia
chodnika z żywic epoksydowych firmy Deitermann.

– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.


