Załącznik Nr 3 do ST
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OKŁADZINY WEWNĘTRZNE, POKRYWANIE SUFITÓW I ŚCIAN
OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH (SUCHE TYNKI GIPSOWE)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot stosowania ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obudowy
z płyt gipsowo kartonowych (suchych tynków gipsowych) pionów wentylacyjnych i instalacyjnych.
1.2. Zakres robót objętych ST
• Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy SST stanowią wykończenie pionów instalacyjnych i
wentylacyjnych w pomieszczeniach,
• Okładziny objęte niniejszą specyfikacją kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.
• „Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza
pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta
oraz zakładkowe połączenia kartonu.
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122
„Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją , SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
Piony instalacyjne oraz wentylacyjne w pomieszczeniach wykonać jako obudowę z płyt gipsowo-kartonowych
wodoodpornych GKFI gr.1,25cm bezpośrednio mocowaną do pustaków ceramicznych wentylacyjnych lub na ruszcie
stalowym systemowym.
2.1. Płyty gipsowo-kartonowe – powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowokartonowych.
Do okładzin sufitów nad parterem i zabudowy poddaszy należy zastosować okładziny 2x GKF 12,5mm na systemowym
ruszcie metalowym zgodnie z aprobata techniczną producenta. Pomieszczenia mokre (sanitariaty) zabudowy pionów,
ścianki kolankowe, sufity – 2x GKF 12,5mm.
2.2. Materiały do suchych tynków.
• zaprawa gipsowa według instrukcji producenta,
• łaty drewniane i łączniki według instrukcji producenta;
• elementy stalowe lub aluminiowe dla budowy rusztu;
2.3. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PNB32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową
wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i
drobnego sprzętu budowlanego.
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo – kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt
gipsowo – kartonowych.W szczególności powinna być oceniana: - równość powierzchni płyt, narożniki i krawędzie (czy
nie ma uszkodzeń), wymiary płyt (zgodne z tolerancją), wilgotność i nasiąkliwość, obciążenie na zginanie niszczące lub
ugięcie płyt.
5. ODBIÓR ROBÓT
5.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Jeżeli odbiór podłoża
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
5.2. Zgodność z dokumentacją, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i
badania omówione w p. 4 dały pozytywne wyniki.
5.3. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega::
• zgodność z dokumentacją,
• rodzaj zastosowanych materiałów, przygotowanie podłoża,
• prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
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•

wichrowatość powierzchni,

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia przewidzianym
w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny powinny być kątami prostymi lub posiadać
rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny
być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty
kontrolnej o długości 2 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego
tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w
poniższej tabeli:
Odchylenie powierzchni od Odchylenia powierzchni i krawędzi
Odchylenie przecinają-cych
kierunku
się płaszczyzn od kąta
suchego tynku od
przewidzianego w
pionowego
poziomego
płaszczyzny i odchylenia
dokumentacji
krawędzi od linii prostej
nie większa niż 2 mm i w
nie większe niż 1,5 mm na 1 nie większe niż 2 mm na 1 m nie większe niż 2 mm
liczbie nie większej niż 2 na
m i ogółem nie więcej niż 3
i ogółem nie więcej niż 3
całej
długości
łaty mm w pomieszcze-niach do
mm
kontrolnej
3,5 m wysokości oraz nie
na całej powierzchni
o długości 2 m
więcej niż 4 mm w
ograniczonej ścianami,
pomieszczeniach powyżej belkami itp.
3,5
m wysokości

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia jakości
zarządzania jakością
9.2. Inne dokumenty i instrukcje
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo – kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – Kraków 1996 r.
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