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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
4526234 00-4 

POSADZKI Z BETONU I ZAPRAWY CEMENTOWEJ 
 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek z betonu i zaprawy cementowej. 
1.2. Zakres robót obj ętych STT 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego posadzki z 
betonu. 
1.3. Określenia podstawowe 
PodłoŜe- powierzchnia, na której ma być wykonane posadzki.  
1.4.Zgodno ść z dokumentacj ą  
posadzki powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzględniającym wymagania norm i 
określającym rodzaj i grubość posadzek  
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są 
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem dokonanym w 
dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące materiałów określono w Wymaganiach ogólnych pkt. 3. 
Posadzki z betonu powinny być wykonane z betonu zwykłego wg PN -88/B-06250, o marce 
dostosowanej do przeznaczenia posadzki i uziarnieniu dostosowanym do grubości posadzki. 
Posadzki z zaprawy cementowej powinny być wykonane wg normy PN-90/B-14504 
  
3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Warunkach ogólnych pkt. 3. 
4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w Warunkach ogólnych pkt. 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podkładu – podkład pod posadzki powinien być trwały, nieodkształcalny, poziomy/ 
lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie/, o powierzchni czystej i szorstkiej..3.2  
5.2. Zasady prowadzenia robót 
 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt. 5. 
5.3. Wykonanie posadzek  
5.3.1 Wygląd zewn ętrzny  - posadzka powinna mieć jednolitą barwę, powierzchnia powinna być zatarta, 
niedopuszczalne są pęknięcia i rysy włoskowate. 
5.3.2.Powierzchnia posadzek - powinna być równa. Dopuszczalne odchylenie nie powinno być większe 
niŜ 3 mm na długości 2 m w przypadku posadzek z zaprawy cementowej i 5 mm w przypadku posadzek z 
betonu. 
5.3.3. Spoziomowanie powierzchni – dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków 
nie powinno być większe niŜ +5 mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinno powodować 
zaniku załoŜonego w projekcie spadku. 
5.3.4. Przyleganie do podkładu – posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i 
powinna być trwale z nim związana. 
5.3.5. Grubo ść posadzki –  z  zaprawy cementowej powinna wynosić nie mniej niŜ 20 mm, a z betonu 
30 mm. 
5.3.6. Szczeliny dylatacyjne – powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, wzdłuŜ osi 
słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie róŜniących się 
obciąŜeniach. 
Oprócz tego powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe w odległościach zaleŜnych 
od miejsca wykonania posadzki i podkładu. W pomieszczeniach zamkniętych - max. wymiar dłuŜszego 
boku na podkładzie betonowym wynosi 4 m / pow. max. – 10 m2/ 
5.3.7. Wykończenie posadzki – w miejscach przylegania posadzki do ściany naleŜy wykonać cokoły. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt. 6. 
6.2. Kontrola jako ści wykonania posadzek  
Sprawdzenie wykonania posadzek robót polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. 
6.3.Rodzaje bada ń: 
a/ sprawdzenie materiałów – na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeniach , 
atestach stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i 
specyfikacji , normami. 
b/ sprawdzenie wykonania podkładów – naleŜy przeprowadzić na podstawie dokumentów 
stwierdzającymi zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej.  
c/ sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek i przebiegu styków lub spoin  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni posadzek 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt. 8. 
8.1. Badanie posadzek przy odbiorze – powinno obejmować sprawdzenie: 
1. wyglądu zewnętrznego  
2. równości i spoziomowania powierzchni 
3. przylegania podkładu 
4. grubości posadzki 
5. szczelin dylatacyjnych. 
Na kaŜde 100 m2posadzki naleŜy przeprowadzić przynajmniej jedno sprawdzenie  
JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę naleŜy uznać za wykonaną zgodnie z 
wymaganiami normy i specyfikacji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Wymaganiach ogólnych pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Spis przepisów związanych podano w Wymaganiach ogólnych pkt. 10. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN -88/B-06250 Beton zwykły 
  


