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WSTĘP

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które
zostaną

zrealizowane

w

ramach

zadania

–

Termomodernizacja

dachu

Gimnazjum

nr

1

w

Koronowie

- w zakresie robót tynkarskich.
1.3.

Określenia podstawowe

Mieszanki tynkarskie - podział:
1.

Tynki gipsowe zawierające gips:
•

tynk gipsowy

•

tynk gipsowo-wapienny

•

tynk gipsowy ciepłochronny

2.

Tynki wapienne, cementowo-wapienne i cementowe:
•

tynk wapienny z wapnem suchogaszonym (hydratyzowanym) hydraulicznym lub pokarbidowym (tylko
warstwy zewnętrzne)

•

tynk cementowo-wapienny

•

tynk cementowy

•

tynk cementowo-wapienny ciepłochronny, tynk cementowo-wapienny lekki

•

tynk szlachetny

3.

Inne spoiwa:
•

Masy tynkarskie żywiczne (akrylowe)

•

Masy krzemianowe (sylikatowe)

•

Masy tynkarskie silikonowe

Podział wg PN-90/B-14501 c - zaprawa cementowa, cw - zaprawa cementowo-wapienna, w - zaprawa wapienna,
g - zaprawa gipsowa, gw - zaprawa gipsowo-wapienna, cgl - zaprawa cementowo-gliniana.
Podłoże tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniająca pewne i trwałe
połączenie.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST - 00
„Wymagania ogólne".
1.4.

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".
Wykonawca

jest

odpowiedzialny

za

jakość

wykonania

Robót

oraz

za

ich

zgodność

z

Dokumentacją

Projektową i ST.
2.

MATERIAŁY

2.1.

Ogólne zasady stosowania materiałów

Tynki cementowo-wapienne i cementowe, a także tynki na wapnie hydraulicznym mogą być stosowane zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz.
3.

SPRZĘT

3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".
3.2.

Sprzęt do wykonania robót

W trakcie prac przygotowawczych korzystamy ze szpachelki, szczotki drucianej, młotka murarskiego, taśmy
malarskiej, folii oraz wałka bądź pędzla malarskiego. Do przygotowania masy potrzebne będzie elastyczne wiadro
oraz wiertarka z mieszadłem. Do wykonania i obróbki gładzi wykorzystamy długą i krótką pacę stalową, szpachelkę
kątową, przyrząd do szlifowania wraz z siatką lub papierem ściernym, okulary i maskę przeciwpyłową.
4.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".
5.2.

Podłoża tynkarskie - warunki przygotowania

5.2.1.

Wymagania dotyczące podłoża tynkarskiego.

Podłoże tynkarskie ma wpływ na wybór materiału tynkarskiego, ale przede wszystkim na sposób nakładania
i obróbki tynku (wstępne przygotowanie podłoża, grubość tynku, itp.).
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie.
Badanie podłoża następuje na podstawie normy oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania,
drapania (skrobania) oraz zwilżania , a także aktualnych zaleceń producenta.
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Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np.
powstawanie rys).
Wykonawca, przed przystąpieniem do prac tynkarskich, z reguły nie ma możliwości stwierdzenia i skontrolowania
ukrytych wad podłoża.
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk: zlikwidować przed
otynkowaniem wszelkie nierówności, takie jak: wystające cegły, bloczki, kamienie. Nieregularna grubość tynku
zwiększa ryzyko powstawania rys.
Również groźne są otwarte lub nie uzupełnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi most nad otwartą
fugą i już niewielkie zmiany termiczne (naprężenia, odkształcenia) mogą powodować zarysowania i spękania.
W przypadku wykonania murów wypełniających (np. konstrukcje szkieletowe żelbetowe, stalowe, drewniane) należy
zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug zamykających i łączących oraz
ewentualne zastosowanie odpowiednich profili.
Podłoże pod tynk musi być:
•

równe,

•

nośne i mocne,

•

wystarczająco stabilne,

•

jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżalne),

•

szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń,

•

wolne od wykwitów,

•

nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.

5.2.3.

Przygotowanie podłoża pod tynk

Przygotowanie podłoża jest zabiegiem mającym na celu uzyskanie podłoża, spełniającego wymagania podane w PN707B-10100 pkt. 3.3.2.
Obróbka wstępna podłoża służy trwałemu i silnemu związaniu tynku z podłożem. Wiąże się z zastosowaniem
środka zwiększającego przyczepność (np. obrzutki wstępnej).
5.2.4.

Sprawdzenie podłoża pod tynk.

Aby ocenić wady materiału, odpryski, łuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości powierzchni wierzchniej
należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania.
Próba ŚCIERANIA przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk.
Próba DRAPANIA polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.
Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. Próba ZWILŻANIA polega na
zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą.
5.2.5. Charakterystyka typów podłoża
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane
dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych
różnic w grubości tynku.
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru -przed
nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać.
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. Tego typu
szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie
stosować w tym celu obrzutki wstępnej).
Wykwity (naloty, "włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża, muszą
zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej.
Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę
powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru.
Suchy mur, silnie chłonące wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego
przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania.
Beton i żelbet.
Powszechnie przyjmuje się, że beton jest gotowy do tynkowania w lecie po 8 tygodniach od betonowania, w zimie
po 80 dniach bez mrozu (tabela 2).
Narażone na korozje części metalowe (np. gwoździe, kotwy) muszą być na tyle usunięte, aby nie wchodziły w
warstwę tynku. Pozostałe części należy przed rozpoczęciem tynkowania zabezpieczyć antykorozyjnie. Rury i
przewody wodno-kanalizacyjne muszą przed rozpoczęciem tynkowania zostać zabezpieczone przed kondensacją
pary

wodnej

(zaizolowane).Na

powierzchniach

betonowych,

które

po

próbie

zwilżania

wykażą,

że

są

zanieczyszczone olejem szalunkowym, sadzą, kurzem czy innymi czynnikami, nie można nakładać tynku. Jeżeli
oleju szalunkowego nie można zmyć, musimy zastosować inne odpowiednie środki (np. piaskowanie, czyszczenie
parą wodną z uwzględnieniem czasu schnięcia lub użycie specjalnego preparatu odtłuszczającego ).
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Mur mieszany.
Nawet przy zachowaniu poszczególnych norm dotyczących obróbki, mur mieszany zawsze stanowi trudne podłoże
pod tynk. Jest on konstrukcją złożoną z materiałów o zróżnicowanych właściwościach, nie zapewniającą tynkowi
jednolitego podłoża i wystawioną lokalnie na działanie różnych obciążeń. W przypadku tego rodzaju podłoża należy
uzgodnić ze zleceniodawcą indywidualne rozwiązanie problemu (np. wykonanie zbrojenia lub wykonanie nośnika
tynku).
Mur stary (nie otynkowany).
Mur, który przez dłuższy okres czasu stał nie otynkowany, należy przed przystąpieniem do tynkowania
skontrolować pod kątem ewentualnych uszkodzeń spowodowanych zawilgoceniem.
Ponadto zaleca się odkurzenie i oczyszczenie muru (lub ewentualnie usunięcie zanieczyszczeń przez piaskowanie
czy przy użyciu pary wodnej). Luźne fragmenty muru (szkody spowodowane przemarzaniem) należy usunąć,
a ubytki wypełnić odpowiednim materiałem. Oczyścić i ewentualnie naprawić spoiny i w zależności od stanu
technicznego i rodzaju podłoża nanieść obrzutkę.
Stare tynki.
Stare tynki należy sprawdzić pod kątem stanu istniejących już warstw wykończeniowych, występowania osadów
i/lub zanieczyszczeń, jak również ich nośności.
Pozostałe podłoża tynkarskie.
Podłoża pod tynk, jak np. wytłaczane płyty polistyrenowe, płyty poliuretanowe, mur z naturalnego kamienia, nośnik
i tynku, jak również specjalne konstrukcje budowlane, należy rozpatrywać oddzielnie i nie są one przedmiotem
niniejszej instrukcji.
5.3.

Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże pod tynk.
Podane

wyżej

wymagania

dotyczące

podłoża

pod

tynk

muszą

być

spełnione.

Wszystkie

odstępstwa

od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów
robót) mają znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych,
znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyna późniejszych uszkodzeń tynku.
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią warstwę
tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego
(płytek ceramicznych lub innej powłoki).
5.3.1.

Środki zwiększające przyczepność.

Jako środki adhezyjne (zwiększające przyczepność tynku do podłoża) stosowane są: Obrzutka wstępna, zaprawy
i szlamy zwiększające przyczepność oraz substancje płynne - mostki adhezyjne.
W przypadku tynków zawierających gips nakładanych na podłoża betonowe, stosuje się wyłącznie odpowiednie
mostki adhezyjne, które zwiększają szorstkość powierzchni.
Dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych na wszystkich podłożach (z wyjątkiem
betonu) jako środek adhezyjny stosowana jest Obrzutka wstępna.
Obrzutka wstępna:
a)stanowi przygotowanie podłoża pod tynk,
b)służy jako środek adhezyjny i/lub do wyrównania chłonności,
Zależnie od rodzaju podłoża tynku oraz zaprawy tynkarskiej może być wymagane zastosowanie obrzutki wstępnej
(zarówno na ścianach wewnętrznych, jak i zewnętrznych).
Odnośnie stosowania obrzutki wstępnej wykonawca tynku ma obowiązek przestrzegania zarówno zaleceń
dotyczących gruntowania powierzchni, jak i wskazówek wykonawczych producenta tynku.
Do wykonania obrzutki wstępnej należy zastosować przewidzianą do tego celu zaprawę produkowaną fabrycznie.
Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do obrzutki wstępnej jest niedozwolone.
Nawilżanie podłoża pod tynk oraz utrzymanie wilgotności naniesionej obrzutki wstępnej zależne jest od warunków
pogodowych i chłonności podłoża.
Mostki adhezyjne dla tynków zawierających gips na podłożu betonowym.
Mostki adhezyjne są to zawiesiny żywicy syntetycznej zawierające piasek ostry. Muszą one po wyschnięciu spełniać
następujące wymagania:
•

odporność na działanie środków alkalicznych,

•

trwałe wiązanie pomiędzy podłożem betonowym a tynkiem,

•

obniżenie przenikania wody oraz roztworów wodnych,

•

niewielki współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej,

•

poprawa przyczepności mechanicznej tynku dzięki zwiększeniu powierzchni właściwej podłoża.

Mostki adhezyjne dla tynków gipsowych lub zawierających gips określane są przez producenta zaprawy i podlegają
tym samym jego odpowiedzialności i gwarancji.
Mostki adhezyjne należy nanosić przy pomocy wałka lub inną techniką malarską. Aby utrzymać jednorodność

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Termomodernizacja dachu Gimnazjum nr 1 w Koronowie

ST 07.00.00

ROBOTY TYNKARSKIE

_______________________________________

_______

materiału przed oraz w trakcie nanoszenia, należy je odpowiednio często mieszać w pojemniku.
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć.
Na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4%

nanoszenie takich mostków adhezyjnych jest

niedozwolone.
5.3.2. Zbrojenie tynku.
Zbrojenie tynku ma na celu ograniczenie powstawania rys. Zbrojenie powierzchniowe (siatki z włókien szklanych lub
drutu i inne) nie wyklucza całkowicie ryzyka powstania rys, ale je w znacznym stopniu redukuje. Zbrojenie
powierzchniowe nie jest nośnikiem tynku .
Zgodnie z bieżącym stanem techniki, przy stosowaniu tynków cementowo - wapiennych, wtopienie siatki z włókien
szklanych na wstępnie utwardzonej pierwszej warstwie tynku daje największe zabezpieczenie przed powstawaniem
rys i spękań. Należy pamiętać o zakładkach oraz zbrojeniu diagonalnym przy otworach okiennych, drzwiowych i
innych.
5.3.3.

Bruzdy i przebicia.

Wypełnienie bruzd i przebić musi być wykonane nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem prac tynkarskich.
Wskazówka:
Wykonywanie prac tynkarskich na świeżo wypełnionych bruzdach, przebiciach itp., może doprowadzić do wciągania
zaprawy w głąb i pogorszenia jakości tynku (niebezpieczeństwo pęknięć).
Elementy metalowe narażone na korozję np. gwoździe, druty mocujące, muszą być usunięte na tyle, aby nie wnikały
w

warstwę

tynku.

Nieusunięte

elementy

muszą

być

zabezpieczone

przed

korozją

przed rozpoczęciem

prac tynkarskich.
Przewody instalacji wodno - kanalizacyjnych, wchodzących w warstwę tynku, muszą być zabezpieczone przed
kondensacją pary wodnej.
Wskazówki dla instalatorów, elektryków oraz murarzy.
Rodzaj zaprawy mocującej lub wypełniającej należy odpowiednio dobrać do przewidzianej zaprawy tynkarskiej oraz
zależnie od przeznaczenia pomieszczenia.
Należy

pamiętać

o

tym,

że

przewody

przebiegające

pod

tynkiem

cementowo

-

wapiennym

lub

cementowym nie mogą być mocowane przy użyciu gipsu (w takich przypadkach należy użyć np. cementu
szybkowiążącego).
Z

kolei

użycie

cementu

szybkowiążącego

pod

tynki

gipsowe

może

spowodować

ich

późniejsze

odpryskiwanie.
5.3.4.

Profile tynkarskie.

Wśród profil tynkarskich wyróżnimy m.in. profile narożnikowe, prowadzące i specjalne (np. dylatacyjne, o
stosowaniu których decydują warunki konstrukcyjne).
Rodzaje profili.
Dobór profilu zależny jest nie tylko od jego przyszłej funkcji (wewnątrz czy na zewnątrz budynku). Konieczne jest
również uwzględnienie zgodności materiału, z którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku.
Profile z metalu lekkiego nadają się do stosowania do mas szpachlowych, tynków i farb na bazie żywic
syntetycznych, a także twardniejących pod wpływem kwasu octowego silikonów i w pomieszczeniach wewnętrznych
do tynków gipsowych.
Profile z ocynkowanej blachy stalowej nadają się do tynków gipsowych, wapiennych, cementowo-wapiennych oraz
cementowych.
Ocynkowane profile tynkarskie nie mogą być stosowane pod tynki żywiczne, uszlachetnione żywicami masy
szpachlowe i farby oraz pod twardniejące pod wpływem kwasu octowego silikony. Niebezpieczeństwo korozji.
Profile ze stali nierdzewnej mają zastosowanie tam, gdzie należy się liczyć z silnym zawilgoceniem (nieosłonięte
ściany zewnętrzne np. mur bez zadaszenia, murki ogrodowe i tarasowe) lub w pomieszczeniach wewnętrznych - w
przemyśle chemicznym, spożywczym, gastronomii.
Nie można używać razem profili ocynkowanych i aluminiowych z uwagi na niebezpieczeństwo korozji kontaktowej.
Osadzanie profili.
W przypadku tynków gipsowych profile osadzać można przy pomocy tej samej zaprawy tynkarskiej. W
pomieszczeniach wilgotnych, jak również na powierzchniach otynkowanych zaprawą zawierającą cement lub
mieszaninę cementowo - wapienną, niedozwolone jest stosowanie materiału do osadzania profili zawierającego
gips. Ta sama uwaga odnosi się do zastosowań na powierzchniach na zewnątrz. W takich przypadkach użyć można
specjalnej zaprawy do osadzania na bazie cementu szybkowiążącego. Profile należy osadzać punktowo, w
odstępach ok. 50cm. Jeżeli do wstępnego zamocowania kształtowników użyto gwoździ ocynkowanych, to po
stężeniu zaprawy do osadzania należy je usunąć.
Nie zaleca się cięcia profili ocynkowanych szlifierką kątową, ponieważ warstwa ocynku ulega spaleniu na szerokości
ok. 1cm od miejsca cięcia.
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Dylatacje
Szczeliny rozdzielające oraz dylatacyjne muszą być bezwzględnie oczyszczone z zaprawy i resztek tynku. Profile
należy osadzić tak, aby zapewnić ich właściwe funkcjonowanie.
W przypadku tynków zewnętrznych z profilami ocynkowanymi bez powłoki z tworzywa sztucznego niezbędne jest
przykrycie kształtownika szlichtą.
5.3.5. Czas schnięcia zapraw tynkarskich
Przerwy technologiczne dla zaprawy tynkarskiej są to minimalne czasy oczekiwania na możliwość rozpoczęcia
czynności związanych z dalszą obróbką tynku.
Czasy wiązania, utwardzania oraz schnięcia zależne są od rodzaju spoiwa, jak również warunków klimatycznych i
lokalnych warunków panujących na budowie.
Następujące parametry mają decydujący wpływ na długość przerwy technologicznej: właściwości podłoża pod tynk,
•

rodzaj zaprawy tynkarskiej,

•

struktura tynku,

•

grubość tynku,

•

pogoda (pory roku),

•

wietrzenie.

W przypadku jednowarstwowych tynków wewnętrznych decydujący wpływ na długość przerwy technologicznej oraz
na czas schnięcia ma wietrzenie. Z tego też względu nie można podać ogólnych danych dotyczących tych czasów.
Ponadto w przypadku tynków wewnętrznych należy pamiętać, iż np. przy podwójnej grubości tynku konieczne jest
przyjęcie czterokrotnie dłuższego czasu schnięcia. W idealnych warunkach pogodowych oraz przy dobrej wentylacji
np. dla tynku gipsowo - wapiennego o grubości 15 mm należy przyjąć, iż po upływie 14 dni uzyskany zostanie
stopień wyschnięcia pozwalający na wykonanie dalszych prac.
5.3.6. Obróbka powierzchni tynku.
Wyrównanie powierzchni
Wstępne wyrównywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz płaszczyzny. Mogą byćwidoczne
ślady po listwach tynkarskich itp. (np. gniazda).
Powierzchnia zaciągniętego tynku jest z grubsza wyrównywana.
Warstwa tynku wykonywana jest przy zachowaniu szorstkości powierzchni. Nierównomierna szorstka powierzchnia
oraz niewielkie otwory pozostają widoczne, jednakże powierzchnia nie może być porysowana.
Zacieranie
Powierzchnia tynku zacierana jest na grubość ziarna zaprawy tynkarskiej.
W przypadku tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych zacieranie wykonuje się z reguły po
nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy tynkarskiej (zgodnie z grubością ziarna zaprawy tynkarskiej), co
stanowi wykończenie powierzchni. Nie mogą być widoczne gniazda.
Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych maj ą tendencję do tworzenia pęcherzyków i mogą
być tam wykonywane tylko większym nakładem pracy.
Wygładzanie
Specjalnie produkowane w tym celu tynki gipsowe są wyrównywane, filcowane, a następnie wygładzane do
momentu uzyskania gładkiej, nieporowatej powierzchni. Nie ma możliwości wygładzenia tynków tak, aby patrząc
przy oświetleniu smugowym, były one całkowicie pozbawione porów, absolutnie gładkie i równe. Powierzchnie
prawie wolne od wad widocznych w świetle smugowym mogą być wykonywane tylko przy użyciu specjalnego
wykończenia poprzez wielokrotne szlifowanie i szpachlowanie (np. przez malarzy, sztukatorów).
Tynki wapienne, cementowo - wapienne oraz cementowe nie są filcowane ani wygładzane.
5.3.7. Pielęgnacja tynku.
Tynki wewnętrzne
Po wykonaniu tynku wewnętrznego (także w trakcie przypadającego okresu grzewczego) należy zapewnić dobrą
wentylację pomieszczeń.
Dla procesu utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowywanie
wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezpośrednie ogrzewanie tynku. Oznacza to, że np. strumień gorącego powietrza z
dmuchawy nie może być skierowany ani zbyt bezpośrednio na powierzchnię tynku, ani też dmuchawa nie może być
umieszczona w zbyt bliskiej odległości od ściany.
Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie "wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym
prowadzi do jego uszkodzenia.
W przypadku tynków gipsowych należy dążyć do tego aby proces wysychania miał charakter stały i nieprzerwany,
aby uniknąć utworzenia się szklistej, źle chłonącej powierzchni tynku.
Tynki zewnętrzne
Tynki zewnętrzne należy w ciągu kilku pierwszych dni po nałożeniu zabezpieczyć przed mrozem (folie ochronne i
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ogrzewanie) lub - w ciepłej porze roku - chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, zraszając je wodą. Nie należy
zraszać wodą tynków kolorowych. Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących pielęgnacji tynku po jego
nałożeniu. Działania związane z pielęgnacją tynku należy z góry przewidzieć i ustalić z inwestorem.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.
1.

Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".

6.2.

Kontrola jakości - wymagania

6.2.1. Uwagi ogólne.
Wykonany

tynk

musi

wykazywać odpowiednie

dla

danego

produktu właściwości

oraz

odpowiadać

wymaganiom określonym normami. Tynk musi być mocno związany z podłożem.
6.2.2. Powierzchnia tynku.
Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnięta powierzchnia tynku musi charakteryzować się wymaganymi właściwościami.
Przed wykonaniem robót należy z inwestorem dokładnie omówić oczekiwany rezultat prac tynkarskich.
Pęcherze w gotowej powierzchni tynku są niedopuszczalne.
Krawędzie, profile oraz fugi muszą wykazywać idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogą być naruszone ani
pofalowane.
Przy wykonywaniu połączeń tynku lub dodatkowego tynkowania na istniejących już tynkach (np. wymurówki w
starym budownictwie, nowe tynki na istniejących) otynkowana powierzchnia lub połączenie pozostają z reguły
widoczne. Struktura powierzchni może odróżniać się ze względu na inny (nowy) materiał oraz inne zabarwienie
tynków.
Jeżeli tynk nawierzchniowy nakładany jest na zróżnicowane lub różnego wieku tynki podkładowe, to ze względu na
różny stopień wchłaniania wody, wystąpią różnice w strukturze i/lub kolorze nowego tynku.
Ocena gotowej powierzchni tynku.
Wszelkie nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie mogą rzucać się w oczy w normalnym oświetleniu.
Ocena powierzchni tynku w świetle smugowym (sztuczne światło padające pod ostrym katem albo światło
słoneczne) jest niedopuszczalna.
Na ostateczny wynik oceny również mają wpływ zróżnicowane warunki klimatyczne w okresie przygotowania
powierzchni gotowego tynku.
7.

OBMIAR ROBÓT

1.Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".
2.Jednostką obmiaru jest:
•
8.

m2
ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót

1.Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".
2.Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
8.2.

Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót

Wymogi dla uzyskania wymaganej jakości tynku:
•

brak niepożądanych pęknięć powierzchni,

•

materiały wykorzystane do konstrukcji ścian i stropów oraz zaprawy murarskie i tynkarskie powinny
posiadać stosowne dokumenty, zapewniające ich jakość oraz dopuszczające do obrotu i stosowania w
budownictwie,

•

stan surowy budynku powinien spełniać wymogi norm i warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej,

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA POWIERZCHNI I KRAWĘDZI TYNKÓW NAKŁADANYCH MASZYNOWO I RĘCZNIE
Tynki nakładane maszynowo i ręcznie należy przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi traktować jak tynki
kategorii III, zgodnie z tabelą nr 5 PN-70/B-10100:
Kategoria tynku

Odchylenia powierzchni tynku

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku

od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej

Kategoria III

Nie większe niż 3mm i w
liczbie nie większej niż 3 na
całej długości łaty
kontrolnej 2m

Odchylenie przecinających
się płaszczyzn od kąta

Pionowego

Poziomego

Nie większe niż 2mm na 1m Nie większe niż 3mm
i ogółem nie więcej niż

na 1m i ogółem nie

4mm w pomieszczeniach więcej niż 6mm na całej
do 3,5m wysokości oraz nie
więcej niż 6mm w

pomieszczeniach

powyżej

3,5m wysokości

powierzchni

ograniczonej
przegrodami

pionowymi (ściany,
belki itp.)

przewidzianego w
dokumentacji

Nie większe niż 3mm na
1m
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Wykonanie tynków nakładanych maszynowo lub ręcznie jako tynków kategorii IV wiąże się z dodatkowym nakładem
pracy i powinno być uzgadniane oddzielnie. Wymagania dla kategorii IV zgodnie z tabela nr 5 PN-70/B-10100:
Kategoria tynku

Odchylenia

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku

powierzchni tynku od

Pionowego

płaszczyzny i

Odchylenie
przecinających się

Poziomego

płaszczyzn od kąta

odchylenie krawędzi

przewidzianego w

od linii prostej

Kategoria IV

dokumentacji

Nie większe niż 2mm i Nie większe niż 1,5mm na 1m i Nie większe niż 2mm na Nie większe niż 2mm na
w liczbie nie większej ogółem nie więcej niż 3mm w

niż 2 na całej długości

pomieszczeniach do 3,5m

łaty kontrolnej 2m.

wysokości oraz nie więcej niż

1m i ogółem nie więcej
niż 3mm na całej
powierzchni

4mm w pomieszczeniach

ograniczonej

powyżej 3,5m wysokości.

przegrodami pionowymi

OCZEKIWANIA W ODNIESIENIU DO JAKOŚCI

1m.

(ściany, belki itp.).

Powierzchnia wapiennego lub cementowo - wapiennego tynku zacieranego uzależniona jest od rodzaju ziarna w
materiale tynkarskim oraz od wielkości największych ziaren, która - w zależności od rodzaju produktu - wynosi 0,6
-;- 1,4mm.
Największe ziarno w materiale tynkarskim otoczone jest drobnymi składnikami tynku i częściowo lub w całości
wystaje ponad powierzchnię tynku. Miejsca pomiędzy dużymi ziarnami mają strukturę drobnoziarnistą i z tego
względu lekkie "piaszczenie" się tynku (próba ścierana dłonią) nie jest uważane za wadę wykonania.
Powierzchni wapiennego lub cementowo - wapiennego zacieranego tynku nie należy porównywać z tynkiem
drobnoziarnistym (tynk nawierzchniowy na tynku podkładowym).
(Wygładzoną powierzchnię można otrzymać wyłącznie przez pokrycie tynku warstwą gładzi tynkarskiej).
OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI
Niedopuszczalne są pęcherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierówności nie mogą być widoczne w
normalnym oświetleniu. Nie dopuszcza się oceniania tynku w świetle smugowym.
Przy naprawie powierzchni tynku stwardniałego i całkowicie wyschniętego można użyć materiału naprawczego do
zacierania, lecz pod warunkiem nakładania go na całej powierzchni.
9.

PRZEPISY ZWIĄZANE

■PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
■PN~B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
■PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych
■PN-B-10107:1998/Az1:2000

Tynki

i

zaprawy

budowlane.

Zaprawy

pocienione

mineralnych(Zmiana Az1)
■PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
■PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
■PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
■PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
■PN-70/B-10100
■Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
■PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
■PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
■PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe
■PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe
■PN-B-19401:1996 Płyty gipsowo dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne
■PN-B-19402:1996 Płyty gipsowo ścienne

do

płytek

