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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

TYNKI
1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Remont pomieszczenia sali egzaminacyjnej oraz ogrodzenia oddziału terenowego
Transportowego Dozoru Technicznego w Poznaniu.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru tynków zwykłych zewnętrznych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  do  wykonania  robót  budowlanych
polegających na:
1. Skucie tynków na ogrodzeniu Transportowego Dozoru Technicznego w Poznaniu.
2.  Uzupełnienie  tynku  dekoracyjnego  na  bazie  barwionego  kruszywa  kwarcowego  (tzw.  tynk
mozajkowy)  na  elementach  ogrodzeniowych  w  kolorze  uzgodnionym  z  Inwestorem.  UWAGA:
NALEŻY  ZABEZPIECZYĆ  ISTNIEJĄCE  ELEMENTY  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ
ZAINSTALOWANEJ NA OGRODZENIU.
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 oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Specyfikacja  dotyczy  wykonania  tynków  zewnętrznych  i  obejmuje  wykonanie  następujących
czynności:
– przygotowanie podłoża,
– w razie konieczności wykonanie warstwy wyrównawczej,
– wykonanie tynków

Przedmiotem  specyfikacji  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów
wykorzystywanych  do  robót  tynkarskich,  wymagań  w  zakresie  robót  przygotowawczych  oraz
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów tynków zwykłych.

1.5. Określenia podstawowe, definicje

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji:

Podłoże – element ogrodzenia, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 

Warstwa wyrównawcza  –  warstwa wykonana w celu  wyeliminowania  nierówności  powierzchni
podłoża.

Warstwa  gruntująca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoże  oraz  zwiększająca
przyczepność dolnej warstwy tynku.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora.

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynków zwykłych

Roboty tynkarskie należy wykonywać na  podstawie  dokumentacji  technicznej  Producenta tynku
mozajkowego.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów
Materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  malarskich  i  tynkarskich,  będące  w myśl  Ustawy o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.  materiałami budowlanymi (Dz.  U.  Nr  92 poz.
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881  z  późniejszymi  zmianami),  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”.

Oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju  pochodzenia
oraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania).
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.).
2.2.1. Materiały do wykończenia powierzchni ogrodzenia (podmurówki, kraty)
Do wykonania tynku zaleca się do użycia gotowych mieszanek tynków na bazie kruszywa

kwarcowego. Przed nałożenie tynków powierzchnię należy zagruntować gruntem zgodnym
z wymaganimi Producenta tynku.

2.2.2.Woda

Do  przygotowania  zapraw  i  skrapiania  podłoża  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 laboratoryjnych można  stosować  wodociągową wodę
pitną.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych 

• Wymaga  się  zastosowania  tynku  mozajkowego,  spełniający  wymagania  normy  EN
15824:2017.  Przed  zastosowaniem  produktu,  nalezy  uzykać  zgodę  Inwestora  na  użycie
proponowanego  materiału,  przedstawiając  do  akceptacji  odpowiednie  dokumentu
dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  

Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  i  specyfikacji

technicznej,
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane

(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub

jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia
robót  tynkarskich  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 

Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją  producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź
aprobat technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu  i  narzędzi,  które  nie  spowodują
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla
środowiska.Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

4.1. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie inne
prace  przygotowawcze.  Nie  wolno  przystępować  do  robót  tynkarskich,  bez  odpowiedniego
przygotowania powierzchni (skucie luźnego tynku, wykonanie odpowiedniej warstwy podkładowej
wykorzystując  materiał  zalecany  przez  producenta  tynku).  Tynki  należy  wykonywać  w
temperaturze  nie  niższej  niż  +5°C  oraz  pod  warunkiem,  że  w ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek
poniżej 0°C. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni
przed  nasłonecznieniem  dłuższym  niż  dwie  godziny  dziennie.  W  okresie  wysokich  temperatur
świeżo  wykonane  tynki  powinny  być  w  czasie  wiązania  i  twardnienia,  tj.  w  ciągu  1  tygodnia,
zwilżane  wodą.  UWAGA:  PRZED  WYKONANIEM  ROBÓT  NALEŻY  ZABEZPIECZYĆ
ZAMONTOWANĄ  INFRASTRUKTURĘ  PRZED  ZNISZCZENIEM,  ZABRUDZENIEM  LUB
USZKODZENIEM.

4.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże  pod  wykonanie  tynku  powinno  spełniać  wymagania  określone  w  dokumentacji
technicznej producenta tynku.

4.4. Wykonywanie tynków zwykłych

Sposób wykonania oraz grubość tynku należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta tynku.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i  odbiór  podłoży.  Odbiór  podłozy powinien
być przeprowadzony odbiorem Inwestora.

5.2. Badania przygotowania podłoży

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotności  –  poprzez  ocenę  wyglądu,  próbę  dotyku  lub  zwilżania,  ewentualnie  w  razie

potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,
d) obecności  luźnych  i  zwietrzałych  części  podłoża  –  poprzez  próbę  drapania  (skrobania)  i

dotyku,
e) zabrudzenia  powierzchni  olejami,  smarami,  bitumami,  farbami  –  poprzez  ocenę  wyglądu  i

próbę zwilżania,
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  wymaganiami  producenta
tynku.  W  przypadku  odstępstwa,  należy  bezwzględnie  doprowadzić  podłoże  do  stanu
wymaganego przez specyfikację techniczną Producenta tynku.

5.3. Badania w czasie odbioru robót

Badania  w  czasie  odbioru  tynków  zwykłych  wewnętrznych  przeprowadzać  należy  podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.
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 położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania
specyfikacji technicznej.

b) czy w okresie  wykonywania  tynku  zwykłego  temperatura  otoczenia  w ciągu  doby  nie  spadła
poniżej 0°C.
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5.3.1.Opis badań

5.3.1.1.  Sprawdzenie przyczepności  tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w
PN-85/B-04500.  Jako  badania  orientacyjne  dopuszcza  się  stosowanie  opukiwania  tynku  lekkim
drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). 

5.3.1.2.  Sprawdzenie  odporności  tynków  na  uszkodzenia  mechaniczne  należy  przeprowadzać
młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania.

5.3.1.3.  Sprawdzenie  mrozoodporności  tynków  zewnętrznych  należy  przeprowadzać  na
podstawie  świadectwa  badania  wg  PN-85/B-04500  odporności  na  działanie  mrozu  próbek
stwardniałej zaprawy.

5.3.1.4.  Sprawdzenie  wyglądu  i  innych  właściwości  powierzchni  otynkowanych.  Wygląd
powierzchni  otynkowanych  (barwa,  obecność  wykwitów,  spękań  itp.)  należy  sprawdzić  za
pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez
potarcie tynku dłonią.

5.3.1.5.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  tynków  należy
przeprowadzić wg PN-70/B-10100.

5.3.1.6.  Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach  i  obrzeżach,  stykach i  przy szczelinach
dylatacyjnych  należy  przeprowadzić  wzrokowo  oraz  przez  pomiar  równocześnie  z  badaniem
wyglądu powierzchni otynkowanych.

6. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być
dokonany  przed  rozpoczęciem  nakładania  wyprawy.  W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić
badania  wymienione  w  niniejszej  specyfikacji.  Wyniki  badań  dla  podłoży  należy  porównać  z
wymaganiami określonymi w dokumentacji i specyfikacji technicznej producenta. Jeżeli wszystkie
pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać,  że  podłoża  zostały  prawidłowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić
na  przystąpienie  do  nakładania  wyprawy.  Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  jest  negatywny
przygotowanie podłoża 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 ocenę przygotowania podłoża. 

6.2. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu  (ilości),  jakości  i  zgodności  z  dokumentacją.  Odbiór  ostateczny  przeprowadza
komisja  powołana  przez  Inwestora,  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników
badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania

robót,
– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych

materiałów i wyrobów budowlanych,
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,
porównać  je  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  specyfikacji
technicznej  robót  tynkarskich,  opracowanej  dla  odbieranego  przedmiotu  zamówienia,  oraz
dokonać  oceny  wizualnej.  Tynki  zwykłe  zewnętrzne  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
tynki nie powinny być odebrane.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA



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

5

7.1. Normy

1.  PN-70/B-10100  Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze  (Norma
wycofana bez zastąpienia).

2.  PN-EN  1015-2:2000  Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Pobieranie  i  przygotowanie  próbek
zapraw do badań.

3. PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności
do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.

7.2. 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 oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr

204, poz. 2087 z późn. zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).


