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1   Wstęp. 
 

1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych w obiekcie 
”B” (budynek wielofunkcyjny). 

 
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 obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu : 
- wykonanie okładzin z płytek ceramicznych ( w tym pomieszczenia mokre – min. do 

wysokości sufitu podwieszonego, pomieszczenia socjalne – jadalnia: glazura min. do 
wysokości szafek wiszących) 

- pokrycie podłóg płytkami ceramicznymi, 
 
1.4 Określenia podstawowe. 

  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektowa, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
1.6 Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowy ch 

 
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 

- projekt budowlany,  

- projekt wykonawczy 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

- dziennik budowy,  

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych,  

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokółami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza, 
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2 Materiały. 
 

Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 

ceramicznych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 

2.1 Płytki ceramiczne ścienne 

Wymagania: 
Barwa: wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

 
-  Zaprawa klejowa 
-  Zaprawa fugowa 

 
2.2 Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe 

 
Wymagania: 
Barwa: wg wzorca producenta, 
Nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0Mpa, 
Ścieralność nie więcej niż 1,5mm, 
Kwasoodporność nie mniej niż 98%, 
Ługoodporność nie mniej niż 90%. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
 długość i szerokość: ±1,5mm, 
 grubość: ±0,5mm, 
 krzywizna: 1,0mm. 

 
-  Zaprawa klejowa 
- Zaprawa fugowa 

 
2.3 Materiały pomocnicze 

 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

- środki ochrony płytek i spoin, 

- środki do usuwania zanieczyszczeń, 

- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
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3 Sprzęt. 

 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprawny 
technicznie sprzęt zgodny z wymaganiami producenta określonego materiału budowlanego : 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem 

 
 
4  Transport. 

 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
Podczas transportu materiały  powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności oraz wpływami atmosferycznym. 

 
5  Wykonanie robót. 

 
5.1 Zalecenia ogólne. 

 
• Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz 

zgodnie z wytycznymi producenta, w sposób zapewniający zabezpieczenie ich 
przed nadmierną wilgocią 

• Składowanie na budowie powinno trwać jak najkrócej i w warunkach jak 
najbardziej zbliżonych do użytkowych.  

• Każda powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona przed 
deszczem i wilgocią, kartony należy układać na czystym i suchym podłożu. 

• Kartonów nie wolno toczyć, przesuwać, rzucać ani opierać na krawędziach. 

• Pod żadnym pozorem nie wolno kartonów z płytkami używać jako podestów, 
platform lub w zastępstwie drabiny. 

 
5.2 Zakres robót zasadniczych. 
 
5.2.1 Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramiczny ch. 
 
- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 
należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych ,ściany betonowe oraz płyty g-k. 
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- Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku. 
- Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót powierzchnię ścian należy oczyścić 
z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
- Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w 
wodzie czystej. 
- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C. 
- Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 
większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
- Powierzchnie podłoży pod okładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. 
Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej 
dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okładziny. 
- Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy także sprawdzić jakość 
podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy 
osadzenia elementów armatury i uzbrojenia.  
Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, 
możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 
10 – 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. 
Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia 
płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu. 
Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z 
zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na 
której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za 
pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonać 
używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac 
należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić 
glazury na sucho. 
W pomieszczeniach wykańczanych ściennymi płytkami ceramicznymi (poza 
pomieszczeniami ogólnodostępnymi) na krawędziach zewnętrznych oraz przy 
zakończeniach okładziny stosować profile narożnikowe i wykończeniowe PCV. W 
pomieszczeniach ogólnodostępnych stosować profile narożnikowe i wykończeniowe 
aluminiowe.  
Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W 
narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 
 
5.2.2 Ogólne zasady wykonywania posadzek z płytek t erakotowych 

 
- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +50C i nie 
więcej niż +250C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed 
rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 
- Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót, 
- Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych 
należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 
- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod 
płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
Przygotowanie podłoża: 
- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 
malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 
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- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-
10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa. 
- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i 
szczelin 
- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
 
 
Roboty zasadnicze: 
- Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym 
podkładzie betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z 
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 
- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 
będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje 
się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól 
kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do 
spoinowania. 
- Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 
3 dniach.  

 
6   Kontrola jako ści robót. 
 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST. 
 
Wymagana jakość materiałów powinno być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów. których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym.  
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych).  
Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych należy wykonać zgodnie z wytycznymi 
producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej.  
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne” 
 
 

7   Obmiar robót. 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych rysunków dokumentacji wykonawczej oraz z 
natury poprzez pomiar na budowie.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe – Jednostką obmiarową robót jest m2.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 
8 Odbiór robót. 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej. 
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• Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - 
powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym.  

• Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu płytek 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 

 
9  Dokumenty odniesienia. 

 
Dokumentacją odniesienia jest: 
 

• SIWZ  

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z 
harmonogramem robót oraz ofertą przetargową.  

• zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja w/w zadania 

• normy 

• aprobaty techniczne 

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
 

10  Przepisy zwi ązane. 
 

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
Instrukcje użycia, montażu i karty techniczne stosowanych wyrobów  
Instrukcja montażu wybranego producenta płytek ceramicznych 
 

PN-75/B-10121       Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i    

znakowanie. 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

jakości powierzchni. 

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz 

gęstości całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości za zginanie 

i siły łamiącej. 
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PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 

metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 

powierzchni płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej   rozszerzalności 

liniowej. 

PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 

termiczny. 

 

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności    wodnej. 

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwonych. 

PN-EN ISO 10545-12:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

PN-EN ISO 10545-12:1990  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i 

kadmu. 

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg 

skali Mohsa. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do pytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla 

klejów cementowych i zapraw do spoinowania. 

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 

techniczne. 

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności 

na ścieranie. 

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie 

wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie 

nasiąkliwości wodnej. 
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PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 

i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 

Terminologia. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 
 

Opracował  
 

Arch. Jan Wilkocki 
 


