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ROBOTY TYNKOWE - TYNKI ZWYKŁE I GŁADZIE GIPSOWE

1.WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem tynków zewnętrznych i gładzi gipsowych na obudowach przewodów
wentylacyjnych.
1.2. Zakres robót objętych STT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego robót tynkowych.
1.3. Określenia podstawowe
Tynki zwykłe – stanowią warstwę ochronną, wyrównawcza nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której
wykonania uŜyte zostały zaprawy odpowiadające wymaganiom norm przedmiotowych dla zapraw
budowlanych/ PN- 90/B-14501 Zaprawy budowlane.
Tynki zewnętrzne
Gładzie gipsowe – wykonywane wewnątrz pomieszczeń
1.4. Zgodność z dokumentacją
Tynki powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzględniającym wymagania norm i
określającym rodzaj, odmianę i kategorię tynku.
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
Zaprawy uŜyte do wykonywania tynków powinny odpowiadać wymaganiom norm – tynki cementowo –
wapienne – PN 65/B-14503
Do zapraw słuŜących do wykonania spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek odmiany II wg BN69/6721-04. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o gładkiej powierzchni naleŜy stosować
piasek przesiewany odpowiadający wymaganiom odmiany III .

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 – TYNKI ZWYKŁE
5.1. Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt. 5.
5.2 Prawidłowość i dokładność wykonania robót
5.2.1 Zasady ogólne , które naleŜy przestrzegać przy wykonywaniu tynków :
a/ przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego ,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy .
b/ podłoŜe powinny być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku
c/ marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoŜa.
d/ tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłoŜem , a przy tynkach wielowarstwowych
równieŜ poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni.
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e/ tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ 5 C.
f/ świeŜe tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz ochronę przed wiatrem, w przypadku prowadzenia robot

tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowo – wapienne , cementowe i wapienne powinny być
w okresie wiązania zaprawy
( tj. w ciągu ok. 1 tygodnia) zwilŜane wodą.

5.2.2. Przygotowanie podłoŜy
- Wymagania dotyczące podłoŜa tynkarskiego
- przed wykonaniem prac tynkarskich naleŜy zbadać przydatność podłoŜa pod tynkowanie.
Badanie podłoŜa następuje na podstawie normy / PN-70/B-10100 oraz na podstawie bezpośrednich oględzin.
Powierzchnie pod tynk powinny być równe, nośne i mocne, wystarczająco stabilne, jednorodne, równomiernie
chłonne, hydrofilne, szorstkie, suche, wolne od zanieczyszczeń, wolne od wykwitów, nie zamarznięte, o
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temperaturze powyŜej + 5 C,
- Przygotowanie podłoŜa
na płyty FERMACELL nałoŜyć siatkę stalową – Bezpośrednio przed tynkowaniem naleŜy w razie potrzeby
podłoŜe oczyścić z kurzu, sadzy, z rdzy i substancji tłustych.
Obróbka wstępna słuŜy trwałemu i silnemu związaniu tynku z podłoŜem, wiąŜe się z zastosowaniem środka
zwiększającego przyczepność – obrzutki wstępnej.
- Ochrona budynku przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych
Przed rozpoczęciem a takŜe w trakcie wykonywania prac tynkarskich naleŜy uwzględnić następujące zasady:
- zabezpieczenie przeciw wpływom atmosferycznym składowanych materiałów budowlanych
- zakrywanie wierzchniej części muru podczas dłuŜszych przerw w pracy,
- moŜliwie najwcześniejsze wykonanie obrzutki wstępnej, zabezpieczenie przed działaniem wód opadowych
poprzez balkony, otwory , parapety , nie zabezpieczone kominy.
5.3 .Przyczepność tynku do podłoŜa
polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłoŜem powinna zapewnić takie przyleganie i
zespolenie tynku z podłoŜem , aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia , pęcherze itp.
Minimalne wartości siły przyczepności tynku do podłoŜa dla tynków cementowo – wapiennych wynosi 0,25
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kG/cm .
Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach dwu – i trójwarstwowych nie powinna być
mniejsza niŜ przyczepność całego tynku do podłoŜa.
5.4. Mrozoodporność tynków –
Tynki zewnętrzne powinny być mrozoodporne, tzn. próbki wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania
tynków nie powinny wykazywać zmian po badaniu odporności na działanie mrozu wg PN-71/B- 04500
5.5. Grubość tynków
w zaleŜności od kategorii oraz rodzaju podłoŜa lub podkładu.
Kategoria
tynku
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i
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i
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w mm
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cegła, beton ,drobnowymiarowe 18
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-4
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betonowe,
płyty
wiórkowo- 23
cementowe
siatka stalowa lub druciano –
ceramiczna
5.6. Wygląd powierzchni otynkowanych wg normy
5.7. Wady i uszkodzenia powierzchni tynków
5.7.1. Nierówności
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynków są
niedopuszczalne dla tynków doborowych a dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości
2
do 1 mm oraz długości 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m powierzchni otynkowanej.
5.7.2. Wypryski i spęcznienia powstające na powierzchni tynków z powodu obecności w zaprawie
niezlasowanych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne.
5.7.3. Pęknięcia są niedopuszczalne – z wyjątkiem tynków surowych, w których dopuszcza się rysy
skurczowe.
5.7.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli, pleśń itp. są
niedopuszczalne.
5.7.5. Zacieki – są niedopuszczalne

6. WYKONANIE ROBÓT – GŁADZIE GIPSOWE
(śnieŜnobiały kolor; łatwość mieszania i nakładania; moŜliwość stosowania techniki "mokre na mokre";
bardzo dobra przyczepność; łatwe szlifowanie; umiarkowane pylenie podczas szlifowania; wysoka wydajność;
bardzo wysoka jakość wykonanej powierzchni)
6.1. Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt. 5.
6.2 Prawidłowość i dokładność wykonania robót
6.2.1 Zasady ogólne , które naleŜy przestrzegać przy wykonywaniu tynków :
Biała gładź gipsowa do wykonywania wysokiej jakości gładzi na ścianach i sufitach
Zastosowania
- Do uŜycia wewnątrz pomieszczeń.
- Do wygładzania tynków wewnętrznych cementowych, cementowo-wapiennych, powierzchni płyt gipsowokartonowych oraz gładkich powierzchni betonowych;
- MoŜe być zastosowana na powierzchnie wykonane z elementów gipsowych, ceramicznych, silikatowych,
betonowych, betonu komórkowego i innych;
- Do wszelkich prac przygotowawczych przed malowaniem lub tapetowaniem.
a/ przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego ,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamknięte wszelkie bruzdy .
6.2.2. Przygotowanie podłoŜy
PodłoŜe powinno mieć równą powierzchnię, wszystkie ubytki wypełnić Gipsem Szpachlowym Rigips.
- Przygotowanie gładzi:
Zawartość worka 25 kg naleŜy wymieszać mechanicznie lub ręcznie w 14 l czystej, chłodnej wody (worek 5
kg w 2,8 l) doprowadzając do jednorodnej mieszaniny o załoŜonej konsystencji pozbawionej grudek.
Początek wiązania: od rozpoczęcia wsypywania do wody i w zaleŜności od warunków atmosferycznych i
rodzaju podłoŜa ok. 60 min.
Sposób uŜycia:
Przygotowaną masę nakładać pacą stalową tak, by uzyskać powłokę bez ubytków. Następnie wyrównać
powierzchnię jak najdłuŜszymi pociągnięciami pacy rozpoczynając od naroŜnika ściany. Po ok. 15-20 min
moŜna nanieść drugą warstwę stosując technikę "mokre na mokre", a po wyschnięciu w razie potrzeby, w
miejscach, które tego wymagają, lekko przeszlifować.
Grubość warstwy: w zaleŜności od podłoŜa od 0 do 2mm.
ZuŜycie: ok. 1,0 kg/m2/1 mm grubości. Jednak zawsze trzeba mieć na uwadze, Ŝe rzeczywiste zuŜycie jest
zaleŜne od sposobu pracy i własności podłoŜa.
Parametry techniczne: wytrzymałoścćna ściskanie - 3,0 MPa - Wytrzymałość na zginanie - 1,5 MPa Przyczepność (wytrzymałość na odrywanie) - 0,5 MPa

Wskazówki:
- UŜywać nierdzewnych naczyń i narzędzi;
- Stosować przy temperaturze powietrza i podłoŜa min +5 C i max +30 C;
- Przechowywać w suchych pomieszczeniach;
- Nie stosować pod wykończenia ceramiczne (glazurę, terakotę);
- Dopuszczalny okres składowania wynosi 9 miesięcy;
• OstrzeŜenia:
RiTop biała gładź gipsowa jest produktem nietoksycznym w trakcie uŜycia i podczas eksploatacji,
mimo to naleŜy stosować odpowiednie środki ochronne. W dostania się mieszanki do oczu naleŜy
skontaktować się z lekarzem. Produkt naleŜy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Produkt zgodny z: PN B-30042:1997, spełnia wymagania normy dla gipsu szpachlowego B i G. PZH:
HK/B/1163/2003
6.3. Wygląd powierzchni otynkowanych wg normy
6.4. Wady i uszkodzenia powierzchni tynków
6.4.1. Nierówności
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynków są
niedopuszczalne

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach ogólnych pkt.6.
7.2. Kontrola wykonania tynków
Sprawdzenie wykonania tynków polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy
zwrócić na:
a/ sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczna
b/ sprawdzenie materiałów
c/ sprawdzenie przyczepności tynków do podłoŜa
d/ sprawdzenie podłoŜy
e/ sprawdzenie mrozoodporności tynków
f/ sprawdzenie grubości tynków
g/ sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych
h/ sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi
i/ sprawdzenie wykończenia tynków na stykach , naroŜach obrzeŜach i przy szczelinach dylatacyjnych.

8. OBMIAR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 7.
8.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy wykonanego tynku).

9. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach ogólnych pkt 8.
JeŜeli wszystkie badania kontroli jakości robót dadzą wynik dodatni wykonane tynki naleŜy uznać za zgodne z
wymaganiami normy i specyfikacji. W przypadku gdy choć jedno z badań da wynik ujemny, tynki naleŜy
uznać za niezgodne z normą i w takim wypadku naleŜy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.

