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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-06 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zwy-
kłych wewnętrznych i zewnętrznych związanych z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej, 
dz. nr 60/2 obręb Bystrzyca Górna. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

� Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwą ochronna, wyrównawczą lub kształtującą formę 
architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały 
uŜyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

� Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę 
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania             
i badania przy odbiorze”. 

� Przy wykonaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1. 
� PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-

10100 p. 3.3.2. 
 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 
1) tynki wewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, gładkie kat. IVf na powierzchniach wewnętrznych ścian, 

ościeŜy, sufitów oraz biegów i spoczników klatek schodowych przewidzianych pod wykończenie powłokami 
malarskimi, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
� roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami doku-

mentacji projektowej, 
� Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
� wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
� procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
� poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instruk-

cjami, 
� ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot          

i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w   
ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 2 

2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 

2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw” lub PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych 
moŜna stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagien-
nych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Piasek 

1.  Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowla-
nych” lub normy PN-EN 13139:2003, a w szczególności: 



                                        Specyfikacja Techniczna -  ST-06 Roboty tynkarskie, tynki zwykłe                                   79 
 

        Nazwa projektu:  Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej, dz. nr 60/2 obręb Bystrzyca Górna 

� nie zawierać domieszek organicznych, 
� mięć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-

1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.  Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – 
      średnioziarnisty odmiany 2. 
3.   Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.5. Cement 

Cement uŜywany do tynków musi spełniać wymagania normy  PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wyma-
gania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 

2.6. Wapno 

Wapno uŜyte do zapraw tynkarskich musi spełniać wymagania normy PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane. 

Cześć 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.-EN 197-1:2002 “Cement -Część 1: Skład,  

2.7. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

� Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe”. 

� Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
� Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po jej przygotowaniu, 

tj. w okresie ok. 3 godzin. 
� Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
� Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701;1997 

 „Cementy powszechnego uŜytku”.  
� Za zgodą Inspektora nadzoru moŜna stosować cement z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 

cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy 
nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 

� Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wa-
piennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez gru-
dek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw naleŜy dobierać 
doświadczalnie, w zaleŜnosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
Do wykonania robót tynkarskich opisanych w pkt.1.1 przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego 
materiału:  
piasek do zapraw, wapno, cement portlandzki 32,5 bez dodatków, woda. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dot. sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki elektrycznej wolnospadowej, pompy 
do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę, rusztowania rurowe i kolumnowe. 
Podstawowe narzędzia: kasterka, taczki, wiadra, kielnia, paca styropianowa, poziomica, łata 3,0 m, młotek murarski, 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4 

4.2. Transport materiałów 
� Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08.            

Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchoga-
szone workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 

� Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
� Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanie-

czyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu 
materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta,  w sposób który nie  
wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wy-
konawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na  
i z terenu budowy. Rozładunek materiałów naleŜy prowadzić w sposób ostroŜny przy uŜyciu środków i sprzętu 
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zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku moŜna 
uŜywać wózków widłowych, przenośników taśmowych, Ŝurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie 
przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy 
ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budow-
lanego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
� Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieŜnice drzwiowe          
i okienne. 

� Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

� Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Be w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniŜej 0°C. 

� W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabez-
pieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych 
temperatur”. 

� Zaleca się chronić swieŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 

� W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj.              
w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

 
5.3. Przygotowanie podłoŜa 
5.3.1. PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 
� W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawa spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokości 5-10 mm. 
� Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy               

i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypeł-
niając je lampą benzynową. 

� Nadmiernie sucha powierzchnie podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100. 
5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi 

w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zaleŜośi od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub podkładu powinny być 

zgodne z norma PN-70/B-10100. 
5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standar-

dowy. 
5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.4.7. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania war-

stwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
5.4.8. Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie naraŜonych na zawilgo-

cenie – w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 
niniejszej specyfikacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsy-

stencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
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6.3.2. Wyniki badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3.             

i powinny umoŜliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
� zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
� jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
� prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
� mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
� przyczepności tynków do podłoŜa, 
� grubości tynku, 
� wyglądu powierzchni tynku, 
� prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
� wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

6.4.1.1 Badanie zgodności z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną naleŜy przeprowadzić metodą oględzin i pomiarów 
przez porównanie wykonanych tynków z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, opisie 
technicznym, w części rysunkowej, specyfikacji technicznej, kosztorysie oraz w protokołach badań kon-
trolnych, protokołach częściowego odbioru podłoŜa i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności 
bądź jej wykluczenie.  
6.4.1.2 Badanie jakości zastosowanych materiałów  
Sprawdzenie materiałów naleŜy dokonać przez kontrolę przedłoŜonych dokumentów w celu stwierdze-
nia zgodności uŜytych materiałów z wymaganiami odpowiednich norm i dokumentacji projektowej. 
Zaprawy uŜyte do wykonania tynków musza spełniać wymagania następujących norm: 
• zaprawy wapienne wg PN-65/B-14502, 
• zaprawy cementowe wg PN-65/B-14504, 
• zaprawy gipsowe wg PN-75/B – 14505, 
• zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503, 
• zaprawy gipsowo-wapienne wg PN-75/B-14505. 
Piasek stosowany do zapraw słuŜących do wykonywania tynków musi odpowiadać wymaganiom normy 
BN-69/6721-04. Na warstwy spodnie tynków: obrzutki i narzutu naleŜy stosować piasek odmiany II, a na 
wierzchnią warstwę tynków o gładkiej powierzchni naleŜy stosować piasek odmiany III. Materiały, któ-
rych jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem wąt-
pliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie. 
6.4.1.3 Badanie przyczepności tynku do podłoŜa 
Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie powierzchni tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie 
naleŜy ustalić, czy tynk dobrze przylega do podłoŜa (dźwięk czczysty), czy teŜ jest odspojony (dźwięk 
głuchy). W przypadkach wątpliwych moŜna dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do 
podłoŜa wg PN-71/B-04500.  
Minimalne wartości sił przyczepności tynków zwykłych do podłoŜy z materiałów ceramicznych, pusta-
ków lub bloczków betonowych wg normy PN-70/B-10100 przedstawiono w poniŜszej tabeli 
 
Wymagane siły przyczepności tynków zwykłych do podłoŜa 
 

Rodzaj tynku Minimalna przyczepność tynku do podłoŜa 
[KG/cm2] 

wapienny 0,10 
cementowo-wapienny 

gipsowo-wapienny 
cementowo-gliniany 

0,25 

gipsowy 0,40 
cementowy 0,50 

 
6.4.1.4 Badanie mrozoodporności 
Badanie mrozoodporności tynków zewnętrznych przeprowadza się na próbkach stwardniałej zaprawy 
wg normy PN-71/B-04500. Badania pomija się w odniesieniu do zapraw cementowych. 
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6.4.1.5 Badanie grubości tynku 
Badania kontrolne polegają na wycięciu pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby 
podłoŜe było odsłonięte a nie naruszone. Odsłonięte podłoŜe naleŜy oczyścić z ewentualnych pozostało-
ści zaprawy. Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1 mm.  Za przeciętna grubość tynku uznaje się 
średnią wartość z pomiarów w pięciu otworach. 
W przypadku badania tynku o powierzchni większej niŜ 5000 m2, naleŜy na kaŜde 1000 m2 wyciąć jeden 
dodatkowy otwór. Wymagana grubość tynków zwykłych w zaleŜności od kategorii i rodzaju podłoŜa 
naleŜy przyjmować wg poniŜszej tabeli. 

 
Kategoria 
tynku 

PodłoŜe lub podkład Grubość tynku 
w [mm] 

Dopuszczalne odchyłki 
[mm] 

0 cegła, beton drobnowymiarowe 12 -6 
I i Ia elementy ceramiczne i betonowe +4 10 

jw. oraz płyty wiórowo-cementowe 15 II 
siatka stalowa lub druciano-
ceramiczna, otrzcinowanie 

+3 
-5 
20 

podłoŜe gipsowe i gipsobetonowe 12 
cegła, beton, drobnowymiarowe 
elementy ceramiczne i betonowe, 
płyty wiórowo-cementowe itp. 

18 
III,IV 

IVf, IVw 

siatka stalowa lub druciano-
ceramiczna, otrzcinowanie 

23 

-4 
+2 

 
6.4.1.6 Badanie wyglądu powierzchni tynku 
Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się metodą oględzin zewnętrznych i pomia-
ru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku dłonią. Wymagania dotyczące 
wyglądu powierzchni otynkowanych w zaleŜności od liczby warstw tynku, sposobu wykonywania i kate-
gorii tynku określone w normie PN-70/B-10100 przedstawiono w tabeli: 
 

Liczba warstw Sposób wykonania Wygląd powierzchni Kategoria 
tynku 

Odmiana 
tynku 

Tynki 
 jednowarstwowe 

narzut uzyskany przez równomierne 
obrzucenie powierzchni podłoŜa 
zaprawę 

nierówna z widocznymi po-
szczególnymi z kielni i moŜli-
wymi niewielkimi prześwitami 
podłoŜa 

0 tynki 
surowe 

 jw., ale wyrównane kielnią bez prześwitów podłoŜa- więk-
sze zgrubienia wyrównane 

I  

 jw., ale po narzuceniu ściągane pacą  z grubsza wyrównana Ia  
Tynki 
 dwuwarstwowe 

obrzutka +narzut wyrównany od 
ręki, a następnie jednolicie zatarty na 
ostro 

równa, ale szorstka II 

obrzutka+ narzut+ gładź jednolicie 
gładko zatarta 

równa i gładka III 

Tynki 
pospolite 

obrzutka + narzut dokładnie wyrów-
nany wg pasów lub listew + gładź 
starannie wygładzona pacą drewnianą 
lub metalową 

równa i bardzo gładka IV 

jw. z tym, Ŝe gładź po związaniu 
zostaje pociągnięta rzadką tłustą 
zaprawą, a następnie starannie zatarta 
pacą obłoŜoną filcem 

równa, bardzo gładka, matowa, 
bez widocznych ziarenek piasku 

IVf 

Tynki 
doborowe 

Tynki  
trójwarstwowe 

jak tynki dwuwarstwowe + gładź 
wykonana po dostatecznym stęŜeniu 
zaprawy narzutu przez zacieranie 
pacą metalową z jednoczesnym posy-
pywaniem zacieranej powierzchni 
mieszaniną cementu i piasku przesia-
nego przez sito o prześwicie 0,25 
mm, a w końcowym etapie pracy- 
samym cementem i skrapianiem 
powierzchni wodą 

równa, bardzo gładka z poły-
skiem, o ciemnym zabarwieniu 

IVw Tynki 
wypalane 
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Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i o tym sa-
mym natęŜeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są następujące wady: 
• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających 

z podłoŜa, pleśni itp., 
• zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków, 
• odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do podłoŜa. 
Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w których dopusz-
cza się włosowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na skutek obecności niezagaszo-
nych cząstek wapna, gliny itp. SA niedopuszczalne dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i 
wypalanych, natomiast dla tynków surowych są dopuszczalne w liczbie do 5 szt. na 10 m2 tynku. 
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonywania tynku 
(np.: ślady wygładzania kielnią lub zacierania pacą) są niedopuszczalne dla tynków doborowych, a dla 
tynków pospolitych dopuszczalne są  szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 
sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej. 
 
6.4.1.7 Badanie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
Badanie kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej 
naleŜy przeprowadzić za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej o 
długości 2,0 m, a w przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie krzywe - odpowiednie-
go wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości prześwitu między 
łatą ( lub wzornikiem), a powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 mm. 
Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza się za 
pomocą łaty kontrolnej z wmontowana dwukierunkową poziomicą albo za pomocą poziomicy murar-
skiej, pionu i łaty kontrolnej o odpowiedniej długości. 
Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami naleŜy przeprowadzić kątownicą i łatą kon-
trolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łata i powierzchnią tynku w odległości 1,0 , od 
wierzchołka mierzonego kąta. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie po-
winny być większe niŜ 10 mm na jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokości całego budynku. 
Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych wewnętrznych ( cementowych, cementowo-
wapiennych, wapiennych i gipsowych) wg PN-70/B-10100 przedstawiono w tabeli. 
 
 
Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Kategoria 
tynku 

Odchylenia powierzchni tynku od 
płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej 
pionowego poziomego 

Odchylenie przecina-
jących się płaszczyzn 

od kąta przewidziane-
go w dokumentacji 

0, I, Ia nie podlegają sprawdzeniu 
II nie większe niŜ 4 mm na całej długości 

łaty kontrolnej 2m 
nie większe niŜ 3 mm 
na 1 m 

nie większe niŜ 4 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niŜ 10 mm na 
całej powierzchni 
ograniczonej przegro-
dami pionowymi 
(ściany, belki itp.,) 

nie większe niŜ 4 mm 
na 1 m 

III nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie 
większej niŜ 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2m 

nie większe niŜ 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wyskości oraz 
nie więcej niŜ 6 mm w 
pomieszczeniach 
powyŜej 3,5 m wysok. 

nie większe niŜ 3 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niŜ 6 mm na 
całej powierzchni 
ograniczonej przegro-
dami pionowymi 
(ściany, belki itp.,) 

nie większe niŜ 3 mm 
na 1 m 

IV, IVf, 
IVw 

nie większe niŜ 2 mm i w liczbie nie 
większej niŜ 2 na całej długości łaty 
kontrolnej 2m 

nie większe niŜ 1,5 
mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niŜ 3 mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wyskości oraz 
nie więcej niŜ 4 mm w 

nie większe niŜ 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niŜ 3 mm na 
całej powierzchni 
ograniczonej przegro-
dami pionowymi 

nie większe niŜ 2 mm 
na 1 m 
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pomieszczeniach 
powyŜej 3,5 m wysok. 

(ściany, belki itp.,) 

 

6.4.1.8 Badanie wykończenia tynków na naroŜach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
Badanie kontrolne tynków na stykach, naroŜach, obrzeŜach i przy szczelinach dylatacyjnych naleŜy prze-
prowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych. 
NaroŜa oraz wszelkie obrzeŜa tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, np.: wykończo-
ne na ostro, zaokrąglone, luz zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnętrzne powinny być zabezpie-
czone obróbkami blacharskimi i kapinosami. W miejscach naraŜonych na uszkodzenia mechaniczne, ta-
kich jak, np.: przejścia  i pomieszczenia o duŜym ruchu oraz  w zakładach przemysłowych otynkowane 
naroŜa powinny być chronione naroŜnikowymi listwami ochronnymi. 
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeŜach i podokiennikach, powinny być 
zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj.: pozostawienie bruzdy o szerokości 2 
do 4 mm, przechodzącej przez całą grubość tynku. 
W miejscach zdylatowania podłoŜa powinny być osłonięte, np.: paskiem juty, pozostawione w tynku 
szczeliny dylatacyjne, które następnie naleŜy wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć listwą lub wyko-
nać obróbkę blacharską w przypadku tynków zewnętrznych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 7 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
 
1.  Tynki i gładzie oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 

mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu po-
wierzchni tych elementów w stanie surowym. Powierzchnie kolumn i półkolumn o przekroju okrągłym i owal-
nym oblicza się wg opisanego prostokąta lub jego trzech boków w najwęŜszym przekroju przez największą wy-
sokość. 

 
2.  Tynki gładzie stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 

płaszczyznę poziomą. Powierzchnie stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wy-
miarów w stanie surowym bez dodatku za krawędzie. 

 
3. Z nakładów na powierzchnie tynków i gładzi potrąca się nakłady na powierzchnie nie otynkowane, powierzch-

nie ciągnione lub obróbek kamiennych i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest większa niŜ 1 m2. Potrąca się równieŜ 
nakłady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jeŜeli ościeŜa ich są nie otynkowane oraz otwory o powierzchni 
ponad 3 m2. Z powierzchni tynków nie odlicza się powierzchni nie otynkowanych lub ciągnionych mniejszych 
niŜ 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeŜeli ościeŜa ich są tynkowane. Tynki ościeŜy w otworach o po-
wierzchni ponad m2 oblicza się jako iloczyn jednokrotnej długości ościeŜa, mierzonej w świetle ościeŜnicy, 
przez szerokość ościeŜa w tanie surowym. Powierzchnie otworów oblicza się w świetle ościeŜnicy lub w świe-
tle muru, jeŜeli otwory są bez ościeŜnicy. Otwory w obramowaniach ciągnionych oblicza się według zewnętrz-
nych wymiarów obrysu obramowania. 

 
4.  Ilość tynków w przedmiarowaniu w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakcepto-

wanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 8 
8.2. Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
       JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzo-

ru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
        JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypad-

ku  naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
� tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
� jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do 

niŜszej kategorii, 
� w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynko-

we. 
 



                                        Specyfikacja Techniczna -  ST-06 Roboty tynkarskie, tynki zwykłe                                   85 
 

        Nazwa projektu:  Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej, dz. nr 60/2 obręb Bystrzyca Górna 

8.4.    Odbiór tynków 
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 
          z dokumentacją projektową. 
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą 
         być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
         Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
�  pionowego – nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu, 
�  poziomego – nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni                             
       między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
� wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z   

podłoŜa, pilśni itp., 
� trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczep-

ności tynku do podłoŜa. 
8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
�    ocenę wyników badań, 
�    wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
�    stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7„Wymagania ogólne” pkt  9. 
9.2. Płaci się za wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
� przygotowanie stanowiska roboczego, 
� przygotowanie zaprawy, 
� dostarczenie materiałów i sprzętu, 
� obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
� ustawienie, przestawienie i rozbiórkę rusztowań umoŜliwiających wykonanie robót, 
� przygotowanie podłoŜa, 
� umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
� osiatkowanie bruzd, 
� obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
� wykonanie tynków, 
� reperacja tynków po dziurach i hakach, 
� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
� likwidacje stanowiska roboczego. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 
PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999  Wapno. 

PN-EN 459-1: 2003  Wapno budowlane. Cześć 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.- 
PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997  Cementy powszechnego uŜytku. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  

powszechnego uŜytku. 
PN-ISO-9000   Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  
                                        i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, 

 

 


