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1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej  (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: :„Termorenowacji 
i kolorystyki budynku warsztatów szkolnych przy ul. Słowackiego 5 , Zespołu Szkół w Ozimku, 
ul. Częstochowska 24”
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót malarskich w obiekcie.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST – 
00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY.

2.1. Woda
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatna do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Mleko wapienne
Mleko  wapienne  powinno  mięć  postać  cieczy  o  gęstości  śmietany,  uzyskanej  przez 
rozcieńczenie jednej części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolita masę bez 
grudek i zanieczyszczeń.
2.3. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:

− wodę – do farb wapiennych oraz emulsyjnych,
− terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
− inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb.

Rozcieńczalniki  powinny odpowiadać normom państwowym lub mięć cechy techniczne zgodne 
z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.4. Farby budowlane gotowe.
2.4.1. Wymagania ogólne.
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące materiałów  określono w Wymaganiach ogólnych  pkt 3.
8.2.2. Źródła pozyskania materiałów -
Gotowe , produkowane fabrycznie  farby 
• farby elewacyjne  
− farby do malowania powierzchni metalowych
2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na  tynkach  można  stosować  farby  emulsyjne  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w  normach  i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe.
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania:
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− wydajność - 6-10 m2/dm3,
− max. czas schnięcia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% 
− wydajność -15-16 m2/dm3,
− max. czas schnięcia - 8 h 

2.4.4. Farby olejne i ftalowe.
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

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

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

8.2.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące materiałów  określono w Wymaganiach ogólnych  pkt 3.
8.2.2. Źródła pozyskania materiałów -
Gotowe , produkowane fabrycznie  farby 
• farby elewacyjne  
• farby do malowania powierzchni metalowych

2.5. Środki gruntujące.
2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

− powierzchni  betonowych  lub  tynków  zwykłych  nie  zaleca  się  gruntowania,  o  ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

− na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej,

2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi:
powierzchnie należy zagruntować odpowiadającą farbie nawierzchniowej farbą do gruntowania.
2.5.3. Mydło szare:
stosowane  do  gruntowania  podłoża  w  celu  zmniejszenia  jego  wsiąkliwości  powinno  być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZĘT.

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.

4. TRANSPORT.

Farby należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub 
drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wymagania ogólne
5.1 Prawidłowość i dokładność wykonania robót 
5.1.1 Zasady ogólne , które należy przestrzegać przy wykonywaniu tynków :
a/  właściwe  malowanie  powinno  być  poprzedzone  przygotowaniem powierzchni  ,  na  której  ma  być 
położona powłoka malarska – zgodnie z PN-69/B – 10280
b/ roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 50 C i nie wyższej niż 22 0

c/  miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robot  malarskich na zewnątrz budynków ,  podczas 
intensywnego działania promieni słonecznych
d/.  na    zewnątrz  budynków  nie  należy  wykonywać  powłok  malarskich  podczas  opadów 
atmosferycznych , oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/h.
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f/ przy  robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy ściśle 
przestrzegać przepisów BHP.  
5.1.2 Przygotowanie podłoży
5.1.2.1.Wymagania dotyczące podłoża 
tynki zwykłe nowe , niemalowane
-ewentualne  uszkodzenia  tynków powinny być  usunięte  przed  przystąpieniem do  malowania  ,  przez 
wypełnienie zaprawą i zatarcie do równej powierzchni . Badanie podłoża następuje na podstawie normy / 
PN-70/B-10100 oraz na podstawie bezpośrednich oględzin.
elementy metalowe 
- powinny by ć oczyszczone z pozostałości zaprawy , gipsu i plam tłuszczu.
- elementy stalowe przed malowaniem należy wyczyścić
5.1.3..Podklady – stosować wg instrukcji producenta farb.
5.1.4. Powłoki 
a/ powłoki  powinny  równomiernie  bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład ,  nie wykazując 
odprysków ,spękań , nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug , plam i śladów pędzla , dopuszcza się 
chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi struktury pokrywanej powierzchni.
b/ barwa powierzchni powinna być zgodna z projektem kolorystyki , oraz powinna być jednolita , bez 
uwydatniających się poprawek  lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu  .
c/ nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach wbicia gwoździ ,
d/ linie styku odmiennych barw powłok mogą wykazywać odchylenia liczone od przyjętej teoretycznej 
linii zmiany  barw do 2 mm na 1 m i do 3 mm na całej długości linii zmiany barw.
e/ powłoki powinny wytrzymywać próbę na przyczepność  wg 4.333. oraz być odporne na wycieranie i 
wsiąkliwość
f/ powłoki z farb emulsyjnych powinny być odporne na zmywanie z woda z mydłem i na reamulgację 
g/ przykra woń z powłok i zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia są  niedopuszczalne 
5.2. Zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w Warunkach  ogólnych pkt 5.

6. KONTROLA JAKOŚCI.

6.1. Powierzchnia do malowania.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach ogólnych pkt 6.
6.2. Kontrola jakości robot malarskich  

Sprawdzenie wykonania robót malarskich polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi  w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na:

a/ sprawdzenie podłoży – zgodności z dokumentacją  i jakości powierzchni 
b/ sprawdzenie podkładów – wyglądu powierzchni , wsiąkliwości , wyschnięcia
c/ sprawdzenie powłok – wyglądu zewnętrznego , przyczepności, odporności na wycieranie , na zmywanie 
wodą, wsiąkliwości 
wg normy PN-69/B-10280

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
− dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.2.2.  Badania  przeprowadza  się  przy  temperaturze  powietrza  nie  niższej  niż  +5°C  przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
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− dla  farb  olejnych  i  syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia, 
sprawdzenie  elastyczności  i  twardości  oraz  przyczepności  zgodnie  z  odpowiednimi 
normami państwowymi.

Jeśli  badania  dadzą  wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  należy  uznać  za  wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały  nie  spełniające  wymagań  zostaną  wbudowane  lub 
zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Warunkach ogólnych pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni
Malowanie  farbami  wodnymi  i  emulsyjnymi  oraz  fluatowanie  ścian  i  sufitów,  białkowanie 
należy obliczać w metrach kwadratowych w świetle ścian surowych. Wysokość ścian mierzy się 
od wierzchu podłogi do spodu sufitu.
Przy malowaniu farbami wodnymi i emulsyjnymi ścian,  jeżeli  ościeża i nadproża są również 
malowane, z powierzchni ich nie potrąca się otworów do 3 m2. Jeżeli ościeża i nadproża nie są 
malowane, wówczas potrąca się powierzchnie otworów, mierzone w świetle ościeżnic lub muru 
(jeżeli otwory nie posiadają ościeżnic). Nie potrąca się jednak otworów i miejsc nie malowanych 
o powierzchni do 1 m2. Otwory ponad 3 m2 potrąca się doliczając powierzchnię malowanych 
ościeży.

8. ODBIÓR ROBÓT.

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2.   Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cena wykonania 1 m  2   białkowania, malatury emulsyjnej bądź olejnej obejmuje:  

− wykonanie niezbędnych rozbiórek,
− usunięcie,  wywiezienie  i  utylizacja  gruzu  powstałego  z  rozbiórek  wraz  z  opłatami 

wysypiskowymi,
− przygotowanie podłoży
− wykonanie malatur bądź białkowania
− mycie po robotach malarskich,
− ustawienie i rozebranie rusztowań
− zabezpieczenie wyposażenia i innych elementów budowlanych
− dostarczenie materiałów
− konieczne naprawy
− przeprowadzenie niezbędnych badań i gromadzenie wyników przeprowadzonych badań

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-C-
81911:1997

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-
81608:1998

Emalie chlorokauczukowe

PN-C-
81914:2002

Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz

PN-C 
81901:2002

Farby olejne i alkidowe
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