SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-04 ROBOTY MALARSKIE ANTYKOROZYJNE
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CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1
Nazwa zamówienia
PRZEBUDOWA PODEJŚCIA DO PUNKTU WIDOKOWEGO W KRASNOBRODZIE
1.2
Przedmiot i zakres robót budowlanych
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót malarskich antykorozyjnych.
Zakres zamówienia obejmuje:
- malowanie antykorozyjne nawierzchniowe elementów stalowych
1.3
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB.
1.4
Informacje o terenie budowy;
Informację przedstawiono w STWiORB.
1.5
Nazwy i kody;
45442100-8
Roboty malarskie
45442200-9
Nakładanie powłok antykorozyjnych
1.6

Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej
niezdefiniowanych ;
Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB.
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBĘDNE
WYMAGANIA
ZWIĄZANE
Z
ICH
PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ
JAKOŚCI.

2.1
Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych
a. Woda - PN-EN 1008:2004
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
b. Farby olejne lub ftalowe do gruntowania ogólnego stosowania, miniowe – wg PN-C 81607:1998,
PN-C 81901:2002
c. Farby olejne lub ftalowe do gruntowania ogólnego stosowania, do malowania tynków – wg PN-C
81607:1998, PN-C 81901:2002
d. Farby i emalie ftalowe nawierzchniowa ogólnego stosowania, – wg PN-C 81607:1998, PN-C
81901:2002
2
3
Wydajność – 6–10 m /dm , max. czas schnięcia – do 24 h
e. Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych lub ftalowych ogólnego stosowania - PN-C-81953:1997, PN90/C-96005
f. Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna - PN-C81910: 2002
2
3
Wydajność – 15–16 m /dm , max. czas schnięcia – 8 h
g. Emalie chlorokauczukowe – wg PN-C-81608:1998
h. Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania - PN-C-81953:1997
Wszystkie wyroby muszą posiadać świadectwa dopuszczenia PZH. Kolory farb stosować wg projektu
technicznego.

2.2
Składowanie materiałów i transport
Materiały i wyroby naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych,
zawilgoceniem.
Materiały i wyroby moŜna przewozić dowolnymi środkami transportowymi.
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA
ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOśONĄ JAKOŚCIĄ

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków
ogólnych określonych w STWiORB.
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu moŜna stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych
określonych w STWiORB.
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane
normą lub projektem indywidualnym.
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1
Prace przygotowawcze
a. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać.
b. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zako ńczeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moŜe spaść poniŜej +1°C.
c. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
d. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń
sanitarnych),
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułoŜeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.2
Przygotowanie podłoŜy
a. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone do stopnia czystości 2½, odtłuszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.
Malowanie:
– warstwa podkładowa: farba gruntująca przeciwrdzewna nałoŜona dwiema warstwami (zaleca się
stosowanie farby podkładowe do gruntowania, przeciwrdzewnej, miniowej 60% o symbolu 3121002- 270).
– warstwa nawierzchniowa: farba chlorokauczukowa ogólnego stosowania, nałoŜona dwiema lub
trzema warstwami – w kolorze czarnym
– Uszkodzone w czasie transportu lub montaŜu powłoki malarskie naleŜy na budowie zabezpieczyć
wyŜej opisanymi warstwami, stosując identyczny zestaw farb jaki zastosowano w wytwórni.
– Ponadto całą konstrukcję naleŜy pokryć jeden raz farbą nawierzchniową zastosowaną w wytwórni.
Łańcuchy poręczowe – cynkowanie ogniowe
5.3
Gruntowanie.
a. Przy malowaniu farbami olejnymi lub ftalowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby
podkładowe miniowe.
b. Pod powłoki lakiernicze stosować podkład gruntujący zgodny z zaleceniami producenta lakieru
nawierzchniowego.
c. Gruntowanie – minimum 1 x farba ftalowa przeciwkorozyjna
5.4
Wykonywania powłok malarskich
a. Powłoki malarskie wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta farb. W trakcie wykonywania
powłok naleŜy:
- przed uŜyciem dokładnie wymieszać w opakowaniu, substancje mają lepkość przystosowaną do
malowania przy uŜyciu pędzla, wałka lub metodą natrysku pneumatycznego.
- w razie potrzeby, moŜna rozcieńczyć przez dodanie niewielkiej ilości rozpuszczalnika
- nanosić na podłoŜe czyste, wyszlifowane papierem ściernym, a następnie dokładnie oczyszczone z
pyłu i zagruntowane,
- nakładać co najmniej w dwóch warstwach,

-

na elementach drewnianych i stalowych stosować szlifowane międzywarstwowe drobnoziarnistym
papierem ściernym nr 180 lub 230 i odpylenie
b. Powłoki z farb, emalii i lakieru
- powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń,
pęcherzy, plam i zmiany odcienia.
- powłoki powinny mieć jednolity połysk.
- przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych
odcieniach.
- Minimalna ilość warstw powłoki – 2 warstwy nawierzchniowe
Minimalna grubość powłoki na elementach stalowych - 80 µm
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KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1
Program zapewnienia jakości
Program zapewnienia jakości wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB.
6.2

Kontrola jakości materiałów
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym
dokumentem.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej lub
aprobaty technicznej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki kontroli materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3
a.
b.
c.

Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
sprawdzenie wyglądu powierzchni,
sprawdzenie wsiąkliwości,
sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa,
sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie
wcześniej niŜ po 3 s.
d. Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach,
- dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach.
e. Badania powłok przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
f. Badania powłok powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
- dla farb syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

6.4
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi
w STWiORB i umowie z Wykonawcą.
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT

Przedmiar i obmiar robót naleŜy prowadzić zgodnie z STWiORB.
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest:
2
- m - dla robót malarskich
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.
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OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT

Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie.
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OPIS
SPOSOBU
ROZLICZENIA
TOWARZYSZĄCYCH

ROBÓT

TYMCZASOWYCH

I

PRAC

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące naleŜy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
1. PN-C-81901: 2002 Farby olejne i Ŝywiczne
2. PN-C-81953:1997 Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego
stosowania
3. PN-90/C-96005
Przetwory naftowe. Benzyna do lakierów
4. PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe
5. PN-C-81910: 2002 Farby chlorokauczukowe
6. PN-C-81922:2004 Lakier poliuretanowy jednoskładnikowy
10.2 Inne dokumenty
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB.

