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11.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 45432111-5 
  
Kod CPV - obejmuje grupy robót:  
45432111-5 <Kładzenie wykładzin elastycznych> Kładzenie wykladzin tworzywowych i dywanowych  
 

 
Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.   
Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka edukacji przyrodniczej i badań nad bioróżnorodnością pod 
nazwą „Centrum poznawania świata”. 
Ul. Reymonta 3, Ładza ; 178/11, 178/9 obręb Ładza, gmina Pokój , woj. opolskie 
   

Inwestor i adres: 
  

Gmina Pokój, Ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój 
   
Nazwa,adres jednostki projektowania:   
Nest Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o. o. 
Ul. Sienkiewicza 87/9, 50-348 Wrocław 

 
Spis zawartości zestawienia: 
 

 

 Strona tytułowa + zawartość zestawienia Str.01 
1. Część ogólna Str.01 
2. Wymagania dot.właściwości wyrobów budowlanych Str.02 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn Str.06 
4. Wymagania dotyczące środków transportu Str.06 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych Str.06 
6. Kontrola, badania, odbiór wyrobów budowlanych i robót Str.07 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót Str.07 
8. Sposób odbioru robót budowlanych  Str.07 
9. Podstawa płatności Str.07 
10. Dokumenty odniesienia Str.07 
    
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

Przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka edukacji przyrodniczej i badań nad bioróżnorodnością pod 
nazwą „Centrum poznawania świata”. 

 
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej: 
Przedmiot: Specyfikacja techniczna <KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH> odnosi się do inwestycji wymienionej w 
pkt.1.1. Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 
 
1.3. Nazwy i kody grup (wg.słownika CPV) : 
45432111-5 <Kładzenie wykładzin elastycznych> 
 
1.4. Informacje o terenie budowy: 
Wejście na budowę: Warunkiem rozpoczęcia prac montazowych elastycznych wykładzin podłogowych jest wykonanie 
elementów posadzkowych  nowych zgodnie z dokumentacją oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni posadzek  
istniejących (odczyszczenie warstw z przeszlifowaniem) z dokumentacją projektową i poleceniami inwestora. 
Podłoże powinno być gładkie, odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. Rysy, raki, 
kawerny naprawić specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadającymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych. 
Zabrudzenia należy usunąć.  
Uwaga: Należy pamiętać, że resztki asfaltu, tłuszczy, środków impregnujących, atrament z długopisów itp. mogą powodować 
odbarwienia wykładziny.  
Należy  stosować masę wygładzającą (samopoziomującą) przeznaczoną do stosowania pod wykładziny elastyczne.  
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Gdy zastosowane jest ogrzewanie podłogowe należy pamiętać, że wykładzina podłogowa nie może być narażona na 
temperaturę przekraczającą 30°C. W przeciwnym wypadku może ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.  
Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. Należy pamiętać, że wszelkie oznaczenia 
flamastrami, markerami, długopisami, piórami kulkowymi itp. spowodować mogą odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukturę 
wykładziny. Do przygotowania podłoża używaj tylko mas wodoodpornych. Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2% 
dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).  
Zgodność z dokumentacją: Wykładziny  powinny być kładzione zgodnie z projektem technicznym uwzględniającym wymagania 
norm oraz instrukcjami technicznymi dla montażu wykładzin 
 
1.5. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
1.5.1.Zakres prac montażowych elastycznej wykładziny podłogowej w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1  
 
1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
1.6.1. Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera: 
-uzupełnienia i wykończenia krawędzi progowych po zamontowaniu stolarki drzwiowej nowej w płaszczyźnie skrzydła; 
-uzupełnienia i wykończenia krawędzi łączeniowych z innymi materiałami nawierzchni posadzki (np.płytki gres) 
-zabiegi służące zabezpieczeniu ościeżnic stolarki drzwiowej przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem; 
-wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych dla instalowania wykładzin elektroprzewodzących. 
1.6.2. Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera: 
-miejscowe i czasowe zabezpieczenia przed uszkodzeniami nawierzchni w wydzielonych strefach przechodnich dla innych 
wykonawców; 
 
2. MATERIAŁY – wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
 
2.1. Wykładzina podłogowa elastyczna. 
Przewiduje się zastosowanie wykładziny  PCW homogenicznej antystatycznej  
 

Odporność na działanie światła (EN ISO 105-B02) — Poziom ≥ 6 

Reakcja na ogień Bfl-s1 

Własności elektryczne — napięcie powierzchniowe (EN 1815) — kV < 2 

Przewodzenie ciepła Approx. 0.01 
DANE TECHNICZNE 

Grubość całkowita (EN 428) 2 mm 

Grubość warstwy wierzchniej (EN 429) 2 mm 

Waga całkowita (EN 430) 3 

Jednostka KG/M² 

Grupa ścieralności — ubytek grubości (EN 660-1) — mm ≤ 0.15 

Grupa ścieralności — ubytek objętości (EN 660-2) — Grupa P 

Grupa ścieralności — ubytek objętości (EN 660-2) — mm3 ≤ 4.0 

Wgniecenie resztkowe (EN 433) — mm Approx. 0.04 

Format Rolka 

Stabilność wymiarów (EN 434) — % ≤ 0.25 
OPIS OGÓLNY 

Opis (EN 649) Homogeneous single layered vinyl flooring 

Kod EAN 7393799143779 
CERTYFIKACJA I KLASYFIKACJA 

Klasyfikacja — obiektowe (EN 685) — Klasa 34 

Klasyfikacja — przemysłowe (EN 685) — Klasa 43 

U — klasyfikacja UPEC U4 

P — klasyfikacja UPEC P3 



 3

E — klasyfikacja UPEC E2/3 

C — klasyfikacja UPEC C2 

Numer certyfikatu NF UPEC 312-017.1 

Redukcja odgłosu uderzeń (EN ISO 717-2) — Lw — dB Approx. 4 
 

 
2.2. Systemowe elementy uzupełniające  
Ćwierćwałek  
Systemowa taśma elektroprzewodząca 
Kleje systemowe  
Warstwy wygładzające 
 
 
2.4.Wariantowe stosowanie materiałów. 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same 
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od 
wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 
Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiału proponowanego do zamiany. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora i projektanta. 
Zastosowane wykładziny powinny posiadać dopuszczenie PZH do stosowania w obiektach służby zdrowia. 
 
3. SPRZĘT - wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 
 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
kierownika budowy. Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
 
4. TRANSPORT - wymagania dotyczące środków transportu 
 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT: 
 
5.1. Zasady ogólne przy kładzeniu elastycznych wykładzin połogowych: 

a) przed rozpoczęciem kładzenia elastycznych wykładzin połogowych powinny być ukończone wszystkie roboty 
wykończeniowe ścian i posadzek, wykonane roboty instalacyjne  

b) podłoże   powinno   być   przygotowane   w   sposób   zapewniający  jak   najlepszą przyczepność materiałów 
klejących 

c) Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 18°C). 
d) Należy rozłożyć wykładzinę  na płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. 

Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych zmian.  
Używaj tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych, stosuj się do wskazań producenta klejów.  
Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego dedykowanego danej wykładzinie 

e) Przy użyciu przymiaru i ołówka zaznacz Linie na wszystkich ścianach pomieszczenia na wysokości ok. 10cm. Przy 
pomocy drobno-ząbkowanej pacy nałożyć należy warstwę kleju na ściany do poziomu linii. Rozprowadzić część kleju 
na podłoże  

f) Przyciąć wykładzinę według projektu. Długość arkuszy powinna przewyższać długość pomieszczenia, oznaczyć należy 
środek arkusza oraz środek podłoża prostopadłymi osiami. Ułatwi to ułożenie arkusza we właściwej pozycji. Punkty 
przecięcia osi na wykładzinie i na podłożu powinny zachodzić na siebie 

g) Jeśli szerokość pomieszczenia przekracza szerokość wykładziny (tzn. jeśli dla przykrycia podłoża potrzeba więcej niż 
jednego arkusza), zaznaczyć należy na podłożu linię równoległą do ściany wzdłużnej w odległości 12 cm od miejsca, 
gdzie sięga arkusz wykładziny. Na tej linii zaznaczyć środek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy 
zaznacz ich środek prostopadłymi osiami. Punkty przecięcia osi na podłożu i na arkuszach powinny zachodzić na 
siebie. 

h) Zwinąć arkusze z połowy długości pomieszczenia. Rozprowadzić klej na podłożu pacą zębatą. Wokół otworów 
ściekowych i w miejscach trudno dostępnych używać należy pędzla z miękkiego włosia. Wokół i wewnątrz otworów 
ściekowych zastosować klej kontaktowy. Docisnąć  starannie wykładzinę rolką narożnikową. 

i) Powstała luka musi zostać uzupełniona trójkątem wyciętym z wykładziny. Aby ułatwić przyklejanie trójkąta, wykonać 
należy  żłobek na odwrotnej stronie materiału za pomocą noża okrągłego. Głębokość żłobka nie powinna przekraczać 
połowy grubości arkusza. 
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j) Przy pomocy rolki narożnikowej docisnąć wykładzinę tak, aby przylegała ściśle do linii zetknięcia ściany z podłogą. W 
pomieszczeniach, gdzie arkusz wykładziny wystarcza dla zakrycia całego podłoża, klej można rozprowadzić na całej 
powierzchni przed położeniem arkusza.  

k) Połączenie narożnikowe powinno być umieszczone na jednej ze ścian, pod kątem ok. 45°. Wybierać należy najmniej 
widoczną (słabo oświetloną) ścianę. 

l) Zagiąć trójkąt i docisnąć go do narożnika. Jeżeli trójkąt będzie zachodził na część ścienną wykładziny, przyciąć 
nadmiar materiału tak, aby krawędzie dokładnie do siebie pasowały. Przeciąć  zachodzący materiał, aby ściśle 
przylegał. Frezowanie i spawanie połączeń należy wykonać po dokładnym wyschnięciu kleju 

m) W narożnikach wewnętrznych należy przeciąć fałdę materiału rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. 
Jeżeli przed dopasowaniem materiału zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzej także przestrzeń 
pomiędzy ścianą a materiałem. 

n) W narożnikach zewnętrznych wykładzinę należy odgiąć i naciąć, rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. 
(Linie na rysunku pokazują zarys narożnika na arkuszu i pozycję przecięcia pod kątem 45"). Następnie należy 
wykonać cięcie po przekątnej, 

o) W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych używać do spawania zgrzewarki termicznej. Końcówka do zgrzewania 
sznurowego musi być specjalnie przystosowana do zgrzewania podłóg winylowych. Doskonały rezultat zapewnia 
stosowanie końcówki reperacyjnej  którą ostatecznie uszczelnia się wszystkie zgrzewy wzdłuż ścian i podłóg 

p) W przypadku rur usytuowanych w pobliżu ścian wykonać należy nacięcie w arkuszu i docisnąć wokół rury tak, by 
powstał kołnierz.  

q) Jeśli osłona rury wykonywana jest: z wykładziny podłogowej przygotowaną osłonę należy dopasować do rury, 
następnie używając kleju kontaktowego przykleić i ostatecznie zespawać brzegi wykładziny, używając w tym celu 
końcówki typu „szyja łabędzia”. 

r) W przypadku rur ściekowych zgiąć należy arkusz przy rurze i zaznaczyć na nim punkt odpowiadający środkowi rury. 
Wyciąć w wykładzinie otwór o średnicy ok. 25 mm mniejszej niż średnica rury. Otwór wycinaćj zaczynając od zgięcia. 
Ogrzać należy arkusz winylowy i wcisnąć  go w rurę. Odciąć nadmiar materiału nożem hakowym 

s) Otwory ściekowe, leżące w tej samej płaszczyźnie co podłoga. Ogrzać arkusz i zaznaczyć usytuowanie otworu przy 
pomocy pierścienia zaciskowego. Następnie wyciąć niewielki otwór pośrodku oznaczonego otworu ściekowego. 
Ogrzać wykładzinę i wciśnąć pierścień w otwór. W celu dodatkowego uszczelnienia rozprowadzać należy warstwę 
silikonu pomiędzy arkuszem, a krawędzią pierścienia 

t) Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarkę ręczną z ostrzem ze stopu twardego. Duże powierzchnie można 
frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne wykonuje się przy pomocy zgrzewarki termicznej 
wyposażonej w końcówkę do zgrzewania sznurowego  

u) wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. 
Odcinanie rozpocząć należy  w miejscu, gdzie rozpoczęto zgrzewanie. Zaleca się dwuetapową obróbkę zgrzewu: 
wstępną i wygładzającą. Nóż do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapów pracy.  

v) W narożnikach wewnętrznych na przejściu z poziomu w pion  stosować ćwierć wałki systemowe 
w) Górna krawędź cokolika musi być licowana z płaszczyzną ściana poprzez wycofanie cokolika z płyt GKBI na gr ok. 3 

mm (zastosować płytę GKBI 9mm w strefie cokołowej ściany).Połączenie ściany z wykładziną akrylowane 
 
5.2.Łączenie wykładzin PVC. 
Sąsiadujące ze sobą pasy wykładziny spajane są termicznie, przy pomocy specjalnych sznurów spawalniczych. Przed 
wykonaniem łączenia sznurami spawalniczymi, miejsca łączeń należy sfrezować przy pomocy ręcznej frezownicy lub 
specjalnej maszyny frezujacej, nie głębiej  na 3/4 grubości wykładziny. 
Uwaga: Podczas cięcia, frezowania należy zachować szczególną ostrożność , mając na uwadze miedzianą siatkę przewodzącą, 
która przy braku nalezytej ostrożności instalatora instalatora może ulec uszkodzeniu. Następnie używając zgrzewarki 
elektrycznej, służącej do spawania termicznego, należy „zespawać” brzegi za pomocą sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu 
należy odciąć po ostygnięciu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 
6.1. Czynności kontroli ogólnej. 
Podstawę do odbioru technicznego kładzenia elastycznych wykładzin połogowych stanowią następujące badania: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej; 
b) sprawdzenie materiałów polegające na ustaleniu, czy zastosowany materiał jest zgodny z ustaleniami projektowymi, 

czy jest wydana deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami 
lub aprobatami technicznymi, oraz na sprawdzeniu zapisów z kontroli przed wydaniem komponentów zaprawy. 

c) sprawdzenie podłoży polegające na eliminacji wad –powinny być równe, niepylące, bez rys i spękań, pozbawione 
zabrudzeń. 

d) równości za pomocą łaty kontrolnej; 
e) Sprawdzenie odchylenia od płaszczyzny poziomej lub określenie spadku za pomocą łaty kontrolnej i poziomnicy  
f) Połączeń wzajemnych części wykładzin na podstawie oględzin 
g) sprawdzenie   wykończenia   cokołów   na   stykach,   narożach,   obrzeżach   i   przy szczelinach dylatacyjnych. 
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h) Sprawdzenie odchyleń od prostoliniowości, pomiar szerokości spoin. 
i) sprawdzenie podłoży; 
j) sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni wykładzin metodą oględzin wizualnych oraz dotykową poprzez 

przetarcie dłonią po nawierzchni. Barwa powinna być zgodna z założeniami projektowymi. Podczas intensywnej 
ekspozycji słonecznej nie powinny ujawniać się żadne strefowe dyferencje w odbiciu promieni słonecznych.  

k) sprawdzenie wyoblenia na przejściu płaszczyzny poziomej w pionową. 
 
6.2. Czynności kontroli wykładzin prądoprzewodzacych 
Po instalacji należy upewnić się, czy wszystkie sektory instalowanej wykładziny są uziemione. Należy upewnić się , czy na nowo 
położonej wykładzinie nie ma plam po kleju oraz pęcherzy powietrza i czy łączenia są ciągłe. Ze względu na wilgotność 
konstrukcji spodniej, przewodność podłogi może być mierzona najwcześniej 6 tygodni po montażu. 
 
6.3. Ocena wyników badań. 
Odbierana posadzka z elastycznej wykładziny podłogowej  powinna być uznana za zgodną z wymaganiami normy, jeśli 
wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie. 
Jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, położona wykładzina powinna być uznana za niezgodną z wymaganiami normy. 
Położona wykładzina  uznana za niezgodną z wymaganiami normy nie może być przyjęty. W tym przypadku należy: 

a) poprawić położenie wykładziny  wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do 
zgodności z normą, a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania, bądź; 

b) nakazać   usunięcie   wykładziny  z całego pomieszczenia nie  odpowiadającego   wymaganiom   normy   i   żądać 
powtórnego jego wykonania 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.  
Jednostkami przedmiaru i obmiaru są: 
1 m2 – w odniesieniu do powierzchni; 
1 mb – w odniesieniu do długości; 
1 szt. – w odniesieniu do ilości jednostkowej; 
1 komplet –w odniesieniu do ilości zamkniętych zbiorów elementów; 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
[1] PN-75/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania. 
[2] PN-78/B-89004 Materiały podłogowe z polichlorku winylu). Wykładziny elastyczne bez warstwy izolacyjnej. Arkusze i 

płytki 
[3] PN-87/C-94163 Wyroby gumowe. Wykładziny i płytki podłogowe. 
  


