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ST- 5 POSADZKI CEME�TOWE 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek cementowych w rozbudowywanym budynku Zespołu Szkół w 
Rzerzęczycach. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 
przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu posadzek cementowych. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, postanowieniami, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką budowlaną.  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
  
1.5. Podstawowe określenia  
 
Podkład podłogowy - warstwa, na której bezpośrednio układa się posadzkę. Podkład 
podłogowy może stanowić płytę samonośną (np. gdy jest ułożony na izolacji akustycznej lub 
przeciwwilgociowej) lub być związany trwale z podłożem. Podkłady podłogowe wykonuje 
się z reguły z zapraw cementowych lub opartych na spoiwie anhydrytowym. W zależności od 
układu konstrukcyjnego podkłady podłogowe można podzielić na związane z podłożem, na 
warstwie oddzielającej, pływające lub w systemach ogrzewania podłogowego. 
 
Podłoga - jedno- lub wielowarstwowy element wykończenia wnętrza składający się m.in. z 
posadzki, podkładu podłogowego i warstw izolacyjnych. Podstawową funkcją podłogi jest 
przenoszenie obciążeń użytkowych. Parametry materiałów użytych do wykonania 
poszczególnych warstw powinny sprostać charakterowi obciążenia, jego natężeniu, wielkości 
czy częstotliwości. 
 
Podłoże - element budowlany, na który nakładamy kolejną warstwę. Zadaniem podłoża jest 
przenoszenie obciążeń własnych i eksploatacyjnych na grunt lub elementy konstrukcyjne 
budynku w taki sposób, aby nakładana warstwa nie ulegała nadmiernym naprężeniom i 
deformacjom. Ponadto, sposób przygotowania podłoża powinien być dobrany odpowiednio 
do charakteru materiału stosowanego na nim i powinien zapewnić temu materiałowi 
odpowiednią przyczepność. Podłoże powinno być, zatem odpowiednio nośne, czyli stabilne, 
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mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność, czyli kurzu, pyłu, powłok 
starych farb lub tynków, olejów, tłuszczów, wosku itp. Dla przykładu pełna ocena podłoża 
pod posadzki i podkłady podłogowe powinna zawierać sprawdzenie: powierzchniowej 
twardości, wytrzymałości na odrywanie i na ściskanie, wilgotności, stopnia zabrudzenia. 
Ocenie powinna być poddana również równość podłoża, prawidłowość ukształtowania 
spadków i występowanie ubytków i rys. 
 
Posadzka - wierzchnia warstwa podłogi stanowiąca jej zewnętrzne wykończenie. 
 
Plastyfikator - domieszka stosowana w celu polepszenia urabialności mieszanki bez 
konieczności dodawania większej ilości wody. Po dodaniu plastyfikatora beton staje się 
jednorodny, szczelny i przez to bardziej mrozoodporny oraz odporny na czynniki agresywne, 
a także łatwo formowalny. Plastyfikatory zwiększają trwałość i wytrzymałość betonu oraz, 
dzięki zmniejszeniu ilości wody dodawanej do mieszanki, ograniczają powstawanie rys 
skurczowych 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Uwaga: 
 
Wszystkie materiały podane w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub jej 
części kosztowej można zastąpić równoważnymi. 
 
Poszczególne grupy wyrobów powinny pochodzić od jednego producenta. Przy ostatecznie 
przyjętych warunkami kontraktu rozwiązań należy od zastosowanych materiałów wymagać 
parametrów określonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub 
dopuszczeniu do użytkowania. Wykonawca zapewni pełną dokumentację techniczną 
zastosowanych urządzeń obejmującą: 
 
Materiały stosowane do montażu instalacji centralnego ogrzewania 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, lub 

� Deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, lub 

� Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania posadzek 
 
 Wykonawca powinien dysponować sprzętem zapewniającym zachowanie wymaganej 
jakości przewidzianej w Dokumentacji Projektowej. 
 
W przypadku konieczności zastosowania specjalistycznego sprzętu, powinien on być zgodny 
ze sztuką budowlaną. 
Sprzęt taki jak szlifierki, zacieraczki, urządzenia typu miksokręt i środki transportu muszą być 
w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz 
wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
Ponadto Wykonawca powinien posiadać łaty i pace drewniane lub metalowe.  
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki 
związanej już zaprawy zmywa się specjalnie do tego celu przeznaczonym środkiem. 
 
4. TRA�SPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
 
4.2. Transport  
  
 Materiały służące do wykonania posadzek cementowych należy przewozić i 
przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na 
paletach). Chronić przed wilgocią. 
 
5. WYKO�A�IE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST - 0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie posadzek 
 
Posadzkę cementową należy wykonać zgodnie z PN-62/B-10144. 
 
Przygotowanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do prac podłogowych całość powierzchni danego pomieszczenia 
lub piętra budynku należy zniwelować, by uzyskać odpowiedni poziom przyszłej podłogi. 
Naniesione na ścianach punkty charakterystyczne pomogą określić zakres prac związanych z 
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wyrównaniem podłoża oraz wyliczyć potrzebne materiały. Punkty, wyznaczające poziom 
pomieszczeń, można określić z użyciem niwelatora i łaty lub np. z użyciem wężownicy 
wodnej, zwanej też szlauchwagą.  

Sposób przygotowanie podłoża uzależniony jest od przyjętego układu konstrukcyjnego, w 
jakim zostanie wykonana posadzka. W każdym z przypadków podłoże powinno być stabilne i 
odpowiednio mocne. Gdy podkład lub posadzkę wykonujemy jako zespolone z podłożem, 
dodatkowo powinno być ono oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, 
zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek 
farby itp. Luźne elementy oraz fragmenty podłoża o słabej wytrzymałości należy usunąć 
mechanicznie, np. skuć. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoża należy 
stosować emulsję gruntującą, jedno- lub dwuwarstwowo. Druga warstwę emulsji należy 
nanieść poprzecznie do pierwszej, po upływie ok. 2 godzin, nie pozostawiając kałuż. Do 
nakładania zaprawy można przystąpić po wyschnięciu emulsji, nie wcześniej niż po 6 
godzinach od jej naniesienia. W przypadku wykonywania posadzki lub podkładu na warstwie 
oddzielającej lub w układzie tzw. pływającym, należy zadbać o dokładne i równe rozłożenie 
na podłożu wszystkich warstw izolacji termicznej bądź akustycznej. Ściany i inne elementy 
występujące w polu wykonywanych prac powinny być oddzielone (zdylatowane) od przyszłej 
posadzki, np. profilami dylatacyjnymi lub cienkimi paskami ze styropianu. 

Wylanie posadzek 
 Przed wykonaniem jastrychu cementowego należy wykonać tzw. dylatacje izolacyjne 
wzdłuż ścian i innych konstrukcji poziomych, stykających się z posadzką. Umożliwią one 
swobodny skurcz zaprawy cementowej. Na dylatacje używa się pasków papy izolacyjnej. 
Przymocowuje się je do ściany na zaprawę klejową, zszywkami lub poprzez odpowiednie 
wyprofilowanie paska i oparcie go o ścianę.  
Uzyskanie poziomej płaszczyzny posadzki oraz osiągnięcie projektowanej grubości warstwy 
podłogi wymaga montażu tzw. listew kierunkowych. Zazwyczaj są to drewniane łaty 
odpowiedniej wysokości lub stalowe rurki c.o. Aby rurki mogły być odzyskane, należy 
zasklepić w nich otwory oraz nasmarować je środkiem antyadhezyjnym (np. ON), który 
ułatwi ich późniejsze wyjęcie.  
Listwy kierunkowe mocujemy w odległości ok. 1,5 m od siebie i ok. 20 cm od ścian, co 
umożliwi swobodne operowanie łatą ściągającą o długości 2 m. Do montażu listew można 
użyć szybkowiążącej zaprawy. Listwy powinny być osadzone dokładnie na projektowaną 
wysokość - dla jastrychu zespolonego min. 20 mm. Dzięki nim można uzyskać spadki 
podłogi, np. do kratki ściekowej. 
Po ustabilizowaniu listew, przygotowujemy zasadniczą zaprawę. Można ją urabiać ręcznie, z 
użyciem mieszadła osadzonego w wiertarce lub mechanicznie w betoniarce.  
Podczas wykonywania dużych powierzchni posadzek, wygodnym sposobem 
przygotowywania zaprawy jest wykorzystanie tzw. mieszarki przepływowej. Cechą 
charakterystyczną urządzenia jest to, że po ustawieniu właściwej konsystencji zaprawy 
zachowuje ją niezmiennie przez cały okres dalszej pracy. Wydajność pracy urządzenia to ok. 
20-25 l/min.  
Zaprawę należy równomiernie rozłożyć między listwami i zawibrować styropianową, 
drewnianą lub stalową pacą - tak, aby jej nadmiar lekko wystawał ponad poziom listew. 
Wstępne wyrównanie powierzchni jastrychu wykonuje się z użyciem drewnianej łaty ruchami 
zygzakowatymi w poprzek listew i jednoczesne podciągnięcie laty w kierunku do siebie, łata 
powinna być lekka i wygodna w użyciu.  
Listwy kierunkowe powinny być tak ułożone, aby można było zachować odpowiedni ciąg 
pracy, bez konieczności wchodzenia na świeżo wykonaną powierzchnię zaprawy. Z reguły 
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układa się je równolegle do podłużnych ścian pomieszczenia. Przy ściąganiu zaprawy w 
równoległych pasach wykorzystujemy te same środkowe listwy prowadzące, co zapewnia 
równy poziom podłogi.  
Praca powinna być tak zaplanowana, aby zacząć układanie zaprawy od najbardziej 
oddalonego miejsca i skończyć przy wyjściu z pomieszczenia. Należy pamiętać o dokładnym 
przenoszeniu poziomu z listwy na listwę. Czasami, dla wygody, oprócz listew nanosi się 
dodatkowe punkty wysokościowe na ścianach.  
Po ok. 1-2 godzinach od ukończenia pracy na listwach, gdy można wejść na posadzkę, 
usuwamy listwy i dokładnie wyrównujemy powierzchnię. Przy wyciąganiu rurek, najlepiej 
okręcać je wokół osi. Miejsca po rurkach uzupełniamy świeżą zaprawą i pacą zacieramy 
dokładnie powierzchnię jastrychu. Czas oczekiwania na wejście zależy od panujących w 
danym pomieszczeniu warunków cieplno-wilgotnościowych. 
Powierzchnia posadzki wymaga zatarcia na ostro, które wykonujemy poprzez koliste ruchy 
styropianowej lub drewnianej pacy. Na tym etapie prace posadzkowe można skończyć. 
Delikatnie szorstka powierzchnia podkładu zapewnia zdecydowanie lepszą przyczepność 
kleju do posadzek.  
Powierzchnię zatartą na ostro można zagładzić metalową pacą. Nie należy robić tego zbyt 
późno, powierzchnia powinna poddawać się jeszcze ruchom pacy. Na skalę przemysłową 
używa się zacieraczek mechanicznych. Nie zaleca się wykonywania tzw. przypalanek 
powierzchni cementem. Operacja ta nie poprawia, a wręcz obniża własności użytkowe 
podłogi.  
Szczeliny izolacyjne nacina się w świeżym podkładzie do ok. 1/3 głębokości. Wykonujemy je 
na powierzchniach o boku max 6 m i nie przekraczających 30 m2, a na zewnątrz na polach o 
boku max 2,5 m i powierzchni ok. 5 m2 (w korytarzach co 2-2,5 krotności ich szerokości). 
Dylatacje w posadzce powinny przechodzić przez całą jej grubość i być wypełnione np. taśmą 
PCW lub płaskownikiem z blachy mosiężnej.  
Przez kilka dni po wykonaniu posadzki lub podkładu należy utrzymywać należytą wilgotność 
powierzchni poprzez skraplanie wodą albo pokrycie warstwą folii lub wilgotnych trocin. Jest 
to bardzo ważne, ponieważ umożliwia osiągnięcie przez zaprawę maksymalnej 
wytrzymałości. Obciążanie można rozpocząć po ok. 24 godzinach od ułożenia, a okładanie 
dodatkową warstwą posadzki po wyschnięciu do wilgotności poniżej 3%. 
Dylatacje w posadzkach i podkładach powinny zostać przeniesione w miejscu występowania 
dylatacji budynku i tam, gdzie trzeba wyeliminować szkodliwy wpływ rozszerzalności 
zapraw w trakcie wiązania lub samego użytkowania. Przechodzą one przez cały przekrój 
warstwy i są elastycznie wypełniane masami zalewowymi lub specjalnymi kształtkami z 
PCW. Szczeliny przeciwskurczowe wykonujemy na powierzchniach o boku max. 6 m i nie 
przekraczających 30 m, a na zewnątrz na polach o boku max, 3 m i ok. 5 m2 powierzchni. W 
podłużnych korytarzach przyjęto zasadę dylatowania powierzchni, co 2-2,5 krotności 
szerokości korytarza. W podkładach podłogowych jest to nacięcie do 1/3 głębokości warstwy, 
natomiast w posadzkach stanowi je wkładka z płaskownika mosiężnego lub taśmy PCW 
przechodząca przez cały przekrój posadzki.  
 
 Wykonywanie i wyrównanie podkładów podłogowych z wykorzystaniem mas 
samopoziomujących 
  
 Cienkowarstwowe zaprawy samopoziomujące wytwarzane są na bazie 
wysokogatunkowych cementów i wypełniaczy mineralnych. Charakteryzują się bardzo dobrą 
rozlewnością, przyczepnością do podłoża oraz doskonałymi parametrami 
wytrzymałościowymi. Nie zawierają kazeiny. 
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W trakcie wylewania temperatura pomieszczeń i podłoża powinna wynosić od +5°C do 
+25°C. Należy unikać przeciągów, bezpośredniego nasłonecznienia podłóg oraz punktowego 
nagrzewania powierzchni. 
 
Podłoże powinno być mocne i dokładnie oczyszczone. 
  
Miejscowe zgrubienia podłoża oraz zbędne elementy wystające, np. uszy płyt stropowych, 
druty itp. - należy zlikwidować, ponieważ powodują one konieczność pogrubienia warstwy 
wylewki. Jeśli chcemy usunąć wierzchnią warstwę podłoża, nie zaleca się szlifowania 
powierzchni, co osłabia podłoże, lecz wykonanie tego poprzez dłutowanie, śrutowanie lub 
metodą frezowania.  
Po dokładnym oczyszczeniu podłoża, całą powierzchnię należy zagruntować emulsją 
gruntującą, która wzmocni powierzchnię, zwiększy jej przyczepność oraz ograniczy 
chłonność podłoża. Dzięki temu zawarta w zaprawie woda technologiczna nie będzie zbyt 
szybko odciągana. Pozwoli to na stabilne dojrzewanie warstwy i uniknięcie tzw. kraterów. 
Gruntowanie należy przeprowadzić jedno- lub kilkukrotnie, do chwili ustania pylenia.  
Większe ubytki, dziury i spękania podłoża należy wyrównać. Wstępne wyrównanie podłoża 
pozwoli ograniczyć zużycie zasadniczej zaprawy oraz zapobiegnie wyciekom podczas 
wylewania. Niewypełnione ubytki podłoża mogą spowodować w tych miejscach nierówności 
świeżej warstwy oraz jej pęknięcia. 
Pola, na których będzie wylewany podkład, powinny zostać odizolowane od ścian za pomocą 
np. samoprzylepnych taśm dylatacyjnych. Ściany mocno pylące powinny być zagruntowane 
do wysokości ok. 7 cm na kilka godzin przed montażem taśm. Dylatacje brzegowe izolują 
podłogi od ścian oraz dodatkowo kompensują ruchy warstw podłogi podczas wiązania 
zaprawy oraz w trakcie użytkowania. 
W przypadku wykonywania podkładu cienkowarstwowego na podłożach słabych lub 
zaolejonych, można zastosować dodatkowe wzmocnienie podkładu siatką z włókna 
szklanego. W przypadku odspojenia się warstwy od podłoża, podkład o grubości powyżej 20 
mm będzie stanowić samonośną płytę podłogową. Siatka zbrojeniowa powinna być dokładnie 
zamocowana i naciągnięta, układana na ok. 10 cm zakład, łączący pasy równolegle.  
Przed zasadniczym wylewaniem zapraw cienkowarstwowych należy określić występujące w 
pomieszczeniu odchyłki od poziomu, np. z użyciem reperów wysokościowych. Jeżeli podłoże 
w pomieszczeniu jest poziome, wyrównanie podłoża zaprawami samopoziomującymi można 
wykonać bez ustawiania reperów w polu wylewania, a jedynie z oznaczeniami na ścianie.  
Zaprawę samopoziomującą przygotowujemy, wsypując do wiadra suchą masę do 
odmierzonej wcześniej zimnej wody zdatnej do picia i mieszamy mechanicznie. Ważne jest, 
by kolejne partie zaprawy mieszać z tą samą ilością wody, opisaną na opakowaniu. Płynna 
zaprawa, przed samym użyciem, powinna zostać ponownie wymieszana i wylewana w dość 
szybkim tempie, dlatego zaleca się, aby zaprawę przygotowywać jednocześnie w kilku 
wiadrach.  
Dokładnie wymieszaną zaprawę wylewamy w polu wylewania pasami, zaczynając wzdłuż 
najbardziej oddalonej od wyjścia ściany, stopniowo cofając się do wyjścia. Przyjmuje się 
zasadę nie wchodzenia na już wylaną powierzchnię.  
Po wylaniu pasa szerokości ok. 0,5 m, zaprawę należy delikatnie rozprowadzić długą stalową 
pacą. Zamaszyste ruchy koliste umożliwiają ściągnięcie nadmiaru zaprawy w kierunku do 
siebie, a odpowiedni kąt jej trzymania umożliwia dodatkowo odpowietrzanie warstwy. 
Podczas wylewania należy sprawdzać, czy powierzchnia nie wykazuje załamań i falowania 
oraz kontrolować jej grubość poprzez zagłębienie calówki lub zapałki.  
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Wylewanie zaprawy równoległymi do ściany pasami wykonujemy stopniowo na całej 
powierzchni pomieszczenia. W każdym pasie należy powtarzać poszczególne czynności 
technologiczne ściągania nadmiaru zaprawy oraz odpowietrzania z użyciem pacy.  
Odpowietrzanie zaprawy można też wykonać za pomocą specjalnych walców 
odpowietrzających. Odpowietrzanie to, zwane tepowaniem. Zamiennie do walców można 
używać wałków kolczastych (kolczaki), z kolcami o różnych długościach. Odwietrzanie 
zapraw samopoziomujących tym sposobem stosuje się zazwyczaj przy wykonywaniu dużych 
powierzchni podłóg.  
Gotowa powierzchnia powinna być wyłączona z ruchu na czas ok. 6 do 10 godz., w 
zależności od zastosowanej zaprawy samopoziomującej Należy unikać przeciągów, 
nasłonecznienia, nie wolno polewać zaprawy wodą, nakrywać folią. W przypadku dużych pól 
lub przy zmianie grubości warstw, stosuje się specjalne zastawki, tzw. stopery, np. z taśmy. 
Usuwa się je po związaniu zaprawy, a następnie dolewa się kolejne pasy. 
Po stwardnieniu zaprawy należy „przenieść” istniejące w podłożu szczeliny dylatacyjne, 
nacinając je ostrym nożem lub tarczą do betonu. Przenoszenie dylatacji konstrukcyjnych 
budynku należy każdorazowo konsultować z projektantem. Wykładziny można układać na 
podkładzie po jego całkowitym wyschnięciu (pomiary z użyciem wilgotnościomierza). 
 
6. KO�TROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 Kontrola jakości wykonania robót montażowych powinna być przeprowadzona 
zgodnie z wymogami zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkami określonymi 
w obowiązujących normach oraz wytycznymi producentów poszczególnych materiałów. 
 
Kontrola jakości robót polega na ocenie zgodności uzyskanych parametrów z powyższymi 
warunkami 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej powierzchni wykonanych posadzek i 
sprawdzeniu ilości warstw. 
 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
Przed przekazaniem robót należy przeprowadzić kontrolę jakości wykonanych posadzek 
 
8.1. Kontrola techniczna obejmuje: 
 

� Sprawdzenie jakości materiałów użytych do wykonania posadzek, 
� Sprawdzenie zgodności z projektem, 
� Sprawdzenie jakości wykonanych robót i ich zgodność z warunkami technicznymi, 
� Kontrolę wykonania badań izolacji cieplnej, 
� Sprawdzenie rysunków powykonawczych, przedłożonych przez wykonawcę, 
� Sprawdzenie usunięcia wszystkich wykrytych wad. 
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8.2.W czasie kontroli należy: 
 

� Sprawdzić prawidłowość wykonanych izolacji podposadzkowych, 
� Sprawdzić jakość wykonanych posadzek: 
 - czy nie wykazują nierówności, 
 - czy nie ma widocznych spękań, 
 - przez potarcie ręką należy sprawdzić czy podłoża nie pylą 

 
9. PODSTAWA PŁAT�OŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 9 
 
Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną 
jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
 
Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca z 
obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie i sporządzenie 
przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. 
Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i 
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZA�E 
 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701   Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania, ocena  
    jakości 

PN-88/B-06250  Beton zwykły 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 
 


