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1. M.20.04.04 INIEKCJA  USZCZELNIAJĄCA  ŻYWICĄ  POLIURETANOWĄ 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z uszczelnieniem styku kanałów szklanych z konstrukcją stropu metodą 
iniekcji ciśnieniowej przy użyciu niskolepkiej żywicy poliuretanowej w ramach przedmiotowego 
zadania. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji  
robót wymienionych w punkcie 1.1  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
likwidację przecieków na styku kanałów z konstrukcja stropu poprzez iniekcję. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
1.4.1. Rysa - przerwa ciągłości materiału występująca tylko w części przekroju poprzecznego 

elementu. 
1.4.2. Pęknięcie - przerwa ciągłości materiału w całym przekroju poprzecznym elementu, 

powodująca rozdzielenie betonu w tym elemencie na dwie części. 
1.4.3. Iniekcja ciśnieniowa - metoda wtłaczania kompozycji iniekcyjnej do rysy lub pęknięcia pod 

ciśnieniem większym niż ciśnienie atmosferyczne. 
1.4.4. Kompozycja iniekcyjna - ciekły preparat, który po wypełnieniu rysy lub pęknięcia twardnieje 

i zespala rozdzielone części betonu tworząc sztywną lub elastyczną skleinę. 
1.4.5. Wentyl iniekcyjny - urządzenie umożliwiające wprowadzenie kompozycji iniekcyjnej pod 

ciśnieniem do rysy lub pęknięcia w betonie. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze 
specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Doboru kompozycji iniekcyjnej dokonuje Wykonawca. Dobór ten musi być zgodny 
z dokumentacja projektową i podlega akceptacji Inżyniera. 

Kompozycja iniekcyjna użyta przez Wykonawcę do przedmiotowego uszczelnienia powinna 
posiadać atest PZH, znak CE, deklarację zgodności oraz certyfikat zakładowej kontroli produkcji. 
Do iniekcji uszczelniającej może być użyta jedynie iniekcyjna żywica poliuretanowa o lepkości 
poniżej 60 mPas, przeznaczona do stosowania przy wilgotnym podłożu betonowym i o nie 
przeterminowanej przydatności do stosowania. „Wykonawca” obowiązany jest udokumentować 
źródło zakupu kompozycji iniekcyjnej lub jej składników i przedłożyć te dokumenty na piśmie. 

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

Materiałem na iniekcje są iniekcyjne elastyczne żywice poliuretanowe o lepkości poniżej 60 
mPas na wilgotne podłoże. 

Wentyle iniekcyjne powinny być osadzone w betonie naprawionego elementu w sposób 
gwarantujący szczelność. 

3. SPRZĘT 

Wybór sprzętu i narzędzi do prac iniekcyjnych należy do Wykonawcy i podlega akceptacji 
przez Inżyniera. 

Pompa do tłoczenia kompozycji iniekcyjnej powinna zapewniać możliwość sterowania 
wielkości i ciśnienia iniektu. Powinna ona tłoczyć kompozycję w sposób równomierny bez 
gwałtownych zmian ciśnienia. 

Sprzęt oraz instalacja hydrauliczna zestawu iniekcyjnego, przy ciśnieniu roboczym iniektu do 
10 MPa, nie powinny wykazywać żadnych przecieków kompozycji. 
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4. TRANSPORT 

Transport i magazynowanie przez Wykonawcę materiałów iniekcyjnych powinny odpowiadać 
ogólnym wymaganiom jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie Projektu organizacji 
i technologii robót uwzględniającą informacje zawarte w dokumentacji projektowej i niniejszej ST. 

Wykonawca obowiązany jest prowadzić na bieżąco dokumentację prac iniekcyjnych. 
W dokumentacji tej powinny być podane informacje dotyczące: 

 ciśnienia początkowego i końcowego wtłaczanej kompozycji, 
 objętości wtłoczonej kompozycji iniekcyjnej, 
 trudności w trakcie prowadzenia prac iniekcyjnych. 

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych 
i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac iniekcyjnych, należy do 
Wykonawcy. 

Otwory w betonie do osadzenia wentyli iniekcyjnych powinny być dokładnie odpylone przy 
pomocy odkurzacza przemysłowego. Usuwanie pyłu z otworów strumieniem sprężonego powietrza 
jest niedopuszczalne. Przed wykonaniem iniekcji należy wykonać płukanie rys i pęknięć. 

Prace iniekcyjne powinny być prowadzone przy temperaturze otoczenia i konstrukcji 
naprawianego elementu nie niższej niż +10ºC i nie wyższej niż +25ºC. 

W porze deszczowej Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć miejsce prowadzonych prac 
iniekcyjnych prowizorycznym zadaszeniem. 

W przypadku, gdy objętość wtłoczonej do wentyla kompozycji iniekcyjnej znacznie 
przekroczy przewidywana wielkość, a z sąsiednich wentyli otwartych nie będzie wyciekać 
kompozycja, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Inżyniera, który 
podejmie decyzję, co do dalszego prowadzenia iniekcji. 

5.2. INIEKCJA USZCZELNIAJĄCA STYK 

 Nacięcie lub wykucie bruzdy wzdłuż styku i przesklepienie szybkowiążącą zaprawą 
mineralną, 

 Wykonanie otworów iniekcyjnych Ø14 mm, 
 Przed przystąpieniem do wykonania iniekcji należy oczyścić powierzchnię. 

Powierzchnia powinny być czysta, wolne od części luźnych i o słabej nośności, wolna 
od pyłów i olejów. Styk należy przedmuchać sprężonym powietrzem. 

 Wentyle iniekcyjne Ø 13 mm. Można stosować wentyle zarówno wbijane, jak 
i wkręcane. 

 Iniekcja żywicą poliuretanową o lepkości poniżej 60 mPas (np. MC-Injekt 2300 top) 
lub równoważną. Należy posługiwać się najmniejszym cieśnieniem iniekcji pod 
którym możliwe jest wprowadzenie materiału iniekcyjnego w styk kanału 
z konstrukcją stropu. Po demontażu wentyli iniekcyjnych otwory po nich należy 
uzupełnić zaprawą uszczelniającą 

5.3. BEZPIECZEŃSTWO ROBÓT I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Sposób prowadzenia robót iniekcyjnych nie może powodować skażenia środowiska. 
Wszelkie odpady kompozycji iniekcyjnej lub jej składników oraz popłuczyny pozostałe po myciu 
sprzętu, Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu robót i poddać utylizacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola całości wykonania robót obejmuje: 
 wykonanie rusztowań i pomostów 
 przygotowanie podłoża 
 przydatność materiałów 
 jakość wykonanych uszczelnienia 
 zachowanie warunków zabezpieczenia środowiska przed skażeniem 
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6.2. BADANIA I KONTROLA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT INIEKCYJNYCH       

Przed przystąpieniem do wtłaczania kompozycji iniekcyjnej do rysy lub pęknięcia, 
Wykonawca obowiązany jest dokonać kontroli drożności szczeliny pomiędzy sąsiednimi wentylami 
przy użyciu sprężonego powietrza o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,6 MPa. 

W przypadku stwierdzenia braku drożności, Wykonawca powinien zainstalować dodatkowy 
wentyl. 

6.3. BADANIA I KONTROLA ROBÓT INIEKCYJNYCH       

Podstawą oceny jakości wykonanych prac iniekcyjnych są dane zawarte w dokumentacji 
prac iniekcyjnych oraz wizualne sprawdzenie wypełnienia rys lub pęknięć kompozycją po usunięciu 
masy powierzchniowego uszczelnienia styku. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 metr bieżący zainiektowanego styku. Ilość robót określa się 
a podstawie zaaprobowanego przez Inżyniera planu iniekcji wg pkt. 5 niniejszej ST 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi podlegają: 
 roboty przygotowawcze (uszczelnienie powierzchniowe rys, osadzenie wentyli) wraz 

z pomostami 
 roboczymi umożliwiającymi dostęp do rys, 
 roboty po ich zakończeniu ze sprawdzeniem jakości robót wg pkt.6. niniejszej 

Specyfikacji oraz zgodności zakresu wykonanych robót z planem iniekcji rys wg 
pkt.5. niniejszej Specyfikacji. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-92/B-01814. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
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2. M.20.04.04 INIEKCJA  USZCZELNIAJĄCA  ŻYWICAMI  

HYDROSTRUKTURALNYMI  NA  BAZIE  AKRYLU  

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z iniekcjami uszczelniającymi przy użyciu żywic hydrostrukturalnych na 
bazie akrylu w konstrukcji (mury piwniczne), w ramach przedmiotowego zadania. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
uszczelnienie muru piwnicznego od wewnątrz. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1.  Uszczelnienie konstrukcji -  zabezpieczenie elementu konstrukcji przeciwwilgociowe lub 
przeciwwodne; 

1.4.2. Iniekcja ciśnieniowa - metoda wtłaczania kompozycji iniekcyjnej przez pakery w konstrukcję 
pod ciśnieniem większym niż ciśnienie atmosferyczne; 

1.4.3. Kompozycja iniekcyjna - ciekły preparat, który po wprowadzeniu w konstrukcję wiąże 
i uszczelnia strukturę materiału budowlanego;  

1.4.4. Paker iniekcyjny – końcówka umieszczana w otworze umożliwiająca transport kompozycji 
iniekcyjnej z pompy iniekcyjnej w konstrukcję; 

1.4.5. Pompa iniekcyjna – urządzenie umożliwiające podanie kompozycji iniekcyjnej pod 
odpowiednim ciśnieniem roboczym; 

1.4.6. Ciśnienie robocze – nominalna wartość ciśnienia, przy którym kompozycja iniekcyjna jest 
wtłaczana w konstrukcję. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z projektem, specyfikacją i poleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Doboru kompozycji iniekcyjnej dokonuje Wykonawca. Dobór ten musi być zgodny 
z dokumentacja projektową i podlega akceptacji Inżyniera. 

Kompozycja iniekcyjna użyta przez Wykonawcę do uszczelnienia muru piwnicznego 
powinna posiadać Aprobatę Techniczną lub znak CE wraz z deklaracją. Do iniekcji uszczelniającej 
mur może być użyta jedynie kompozycja przeznaczona do stosowania przy wilgotnym podłożu 
i o nie przeterminowanej przydatności do stosowania. „Wykonawca” obowiązany jest 
udokumentować źródło zakupu kompozycji iniekcyjnej lub jej składników i przedłożyć te dokumenty 
na piśmie. 

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

2.2.1. Materiałem do iniekcji uszczelniającej są żywice hydrostrukturalne na bazie akrylu (np. 
MC-Injekt GL95 TR). 

2.2.2. Czas wiązania kompozycji iniekcyjnej powinien mieć możliwość regulacji mieszczącym 
się w przedziale od kilku do kilkudziesięciu sekund, a po dodaniu opóźniacza do 
kilkudziesięciu minut (przy temp. 20oC) w zależności warunków brzegowych 
występujących na obiekcie takich jak dynamika wycieków wody, porowatość materiału 
z którego wykonana jest konstrukcja, itp. W przypadku wykonywania przegrody 
poziomej w murze metodą iniekcji ciśnieniowej lub powierzchniowej iniekcji 
strukturalnej muru zalecany czas powinien wynosić min. 60 minut. 

2.2.3. Do aplikacji kompozycji iniekcyjnej o krótkim czasie reakcji niezbędne jest 
wykorzystanie pompy iniekcyjnej dwukomponentowej. 
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2.2.3. Podczas aplikacji kompozycja iniekcyjna powinna mieć: 
- lepkość w granicach 5mPa*s (dla temp. 20oC oraz  względnej wilgotności powietrza 

50% - PN-EN ISO 3219), gwarantującą zadowalającą penetrację materiału 
iniekcyjnego; 

- wydłużenie przy zerwaniu ≥ 250% (PN-EN ISO 527-1); 
- wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,8 MPa (PN-EN ISO 527-2); 

2.2.4 Materiał iniekcyjny po związaniu powinien być niewrażliwy na działanie wody, a przy jej 
obecności powinie nawet zwiększać swoją objętość do 1÷2%. 

2.2.5  Pakery iniekcyjne powinny gwarantować szczelność ich osadzenia w konstrukcji 
naprawianego elementu przy ciśnieniu wtłaczanej kompozycji iniekcyjnej, wynoszącym 
nie mniej niż wartość przewidywanego ciśnienia iniekcyjnego.  

2.2.6 Dozowanie składników powinno ściśle odpowiadać proporcjom podanym 
w „Wytycznych stosowania” producenta. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wybór sprzętu i narzędzi do prac iniekcyjnych należy do Wykonawcy i podlega 
akceptacji przez Inżyniera. 

3.2. Pompa do tłoczenia kompozycji iniekcyjnej powinna zapewniać możliwość sterowania 
wielkości i ciśnienia iniektu. Powinna ona tłoczyć kompozycję w sposób równomierny 
bez gwałtownych zmian ciśnienia. 

3.3. Sprzęt oraz instalacja hydrauliczna zestawu iniekcyjnego, przy ciśnieniu roboczym 
iniektu do 10 MPa, nie powinny wykazywać żadnych przecieków kompozycji 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport i magazynowanie przez Wykonawcę materiałów iniekcyjnych powinny 
odpowiadać ogólnym wymaganiom jak dla materiałów na bazie żywic 
hydrostukturalnych na bazie akrylu. 

4.2. Sposób transportu przez Wykonawcę materiałów i wyrobów przewidzianych do 
iniekcyjnego uszczelnienia konstrukcji nie może powodować obniżenia ich jakości lub 
trwałych uszkodzeń. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

5.1.1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie Projektu 
organizacji i technologii robót uwzględniającą informacje zawarte w dokumentacji 
projektowej i niniejszej ST. 

5.1.2. Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów 
roboczych i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac 
iniekcyjnych, należy do Wykonawcy. 

5.1.4. Wykonawca obowiązany jest prowadzić na bieżąco dokumentację prac iniekcyjnych. 
W dokumentacji tej oprócz planu rozmieszczenia otworów iniekcyjnych, dla każdego 
otworu powinny być podane informacje dotyczące: 
 - ciśnienia początkowego i końcowego wtłaczanego iniektu, 
 - objętości wtłoczonej kompozycji iniekcyjnej, 
 - trudności w trakcie prowadzenia prac iniekcyjnych 

- czasu prowadzenie prac iniekcyjnych. 

5.1.5. Wszelkie miejsca wycieków iniektu podczas przeprowadzania prac iniekcyjnych należy 
uszczelniać zaprawą cementową szybkosprawną uszczelniającą. 

5.1.6. Otwory w konstrukcji do osadzenia pakerów iniekcyjnych powinny być dokładnie 
odpylone przy pomocy strumienia sprężonego powietrza lub przepłukane wodą. 

5.1.7. Prace iniekcyjne powinny być prowadzone w temperaturze otoczenia i konstrukcji 

naprawianego elementu nie niższej niż +1C i nie wyższej niż +30C. 

5.1.8. W przypadku, gdy objętość wtłoczonego do pakera iniektu znacznie przekroczy 
przewidywaną wielkość, a z sąsiednich pakerów otwartych nie będzie wyciekać iniekt, 
Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Inżyniera, który 
podejmuje decyzję, co do dalszego prowadzenia iniekcji. 

5.1.9. Po zakończeniu robót iniekcyjnych, pakery iniekcyjne powinny być usunięte 
z konstrukcji, a pozostałe po nich otwory należy wypełnić zgodnie z dokumentacja 
projektową. 
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5.1.10. Na żądanie Inżyniera Wykonawca obowiązany jest usunąć warstwę masy 
uszczelniającej powierzchniowo miejsca wycieków iniektu. 

5.2. BEZPIECZEŃSTWO ROBÓT I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Sposób prowadzenia robót iniekcyjnych nie może powodować skażenia środowiska. 
Wszelkie odpady kompozycji iniekcyjnej lub jej składników oraz popłuczyny pozostałe po myciu 
sprzętu, Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu robót i poddać utylizacji. 

Specjalne wskazówki na temat ochrony środowiska i BHP zawarte są w kartach 
charakterystyki chemicznej. Z tego powodu karty charakterystyki chemicznej dotyczące 
stosowanych produktów należy przechowywać na placu budowy. Przy posługiwaniu się z żelami 
należy przestrzegać przepisów związków zawodowych na temat obchodzenia się z materiałami 
reagującymi w zakresie ogólnym jak również powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa 
podczas posługiwania się chemikaliami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola całości wykonania robót obejmuje: 
 wykonanie rusztowań i pomostów 
 przygotowanie podłoża 
 przydatność materiałów 
 jakość wykonanego uszczelnienia 
 zachowanie warunków zabezpieczenia środowiska przed skażeniem 

6.2. BADANIA I KONTROLA ROBÓT INIEKCYJNYCH       

Podstawą oceny jakości wykonanych prac iniekcyjnych są dane zawarte w dokumentacji 
prac iniekcyjnych oraz wizualne sprawdzenie wypełnienia struktury materiału kompozycją po 
wykonaniu odwiertu kontrolnego. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przebiegu prac iniekcyjnych jak: 
 zbyt mała w stosunku do przewidywanej wielkości objętość kompozycji iniekcyjnej 

wtłoczonej do pakera, 
 nieprzewidziana przerwa w iniektowaniu, 
 zbyt niska temperatura powietrza lub konstrukcji w czasie prowadzenia prac 

iniekcyjnych, 
 zbyt niskie ciśnienie końcowe wtłaczanej kompozycji, 
 inne czynniki mające wpływ na jakość wykonanych prac iniekcyjnych, 

Inżynier może zażądać od Wykonawcy dokonania na koszt własny odwiertów kontrolnych 
we wskazanym przez Inżyniera miejscach, przy użyciu wiertła koronkowego o średnicy określonej 
przez Inzyniera i pobranie próbek betonu o długości określonej przez Inżyniera. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 metr kwadratowy robót iniekcyjnych. Ilość robót określa się na 
podstawie zaaprobowanego przez Inżyniera planu iniekcji wg pkt. 5 niniejszej ST 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi podlegają: 
 roboty przygotowawcze (uszczelnienie powierzchniowe fug, osadzenie wentyli) wraz 

z pomostami roboczymi umożliwiającymi dostęp do uszczelnianej powierzchni 
konstrukcji, 

 roboty po ich zakończeniu ze sprawdzeniem jakości robót wg pkt.6. niniejszej 
Specyfikacji oraz zgodności zakresu wykonanych robót z planem robót iniekcyjnych 
wg pkt.5. niniejszej Specyfikacji. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1504-5. „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 5: Iniekcja betonu”; 

Instrukcja WTA E 5-20-05/D „Iniekcja żelowa w uszczelnianiu budowli”; 
Instrukcja WTA 4-6-05/D Uszczelnianie istniejących budowli, stykających się z gruntem. 
Instrukcja ABI „Uszczelnianie budowli poprzez iniekcję”’ październik 2007 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru systemu tynków renowacyjnych w ramach przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres robót objętych  ST  

Specyfikacja dotyczy wykonania czynności podstawowych i dodatkowych, mających na celu 

wykonanie na zasolonych i/lub zawilgoconych podłożach (ścianach, sklepieniach) systemu 

tynków renowacyjnych, cechujących się dyfuzyjnością oraz zdolnością do magazynowania 

skrystalizowanych soli. Specyfikacja uwzględnia zastosowanie następujących materiałów: 

• obrzutka poprawiająca przyczepność - Oxal VSM  

• podkładowy tynk renowacyjny - Oxal PGP 

• tynk renowacyjny Oxal WP (szary) 

• tynk renowacyjny Oxal WPw (biały) 

• szpachla wygładzająca Oxal Feinputz Weiss lub Disamur FPw 

Przedmiotem ST jest określenie wymagań w zakresie robót przygotowawczych, wymagań 

dotyczących właściwości (parametrów) zastosowanych materiałów oraz wymagań dotyczących 

wykonania i odbiorów w.w. robót.  

1.3. Określenia podstawowe, definicje  

Podłoże – przegroda (ściana, mur), na której ma być wykonany system tynków renowacyjnych. 

Wilgotność masowa materiału [%] – stosunek masy wody zawartej w materiale do masy 
materiału suchego wyrażony w %.  

Wilgotność sorpcyjna [%] – stosunek masy pary wodnej wchłoniętej przez materiał z 
otoczenia, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnościowych, do masy materiału suchego, 
wyrażony w %. 

Obrzutka – warstwa systemowej zaprawy nakładana na podłoże w celu poprawienia 
przyczepności kolejnych warstw systemu tynków renowacyjnych (tynku podkładowego lub tynku 
renowacyjnego) 

tynk podkładowy -  sucha (fabrycznie przygotowana) mieszanka zaprawy tynkarskiej 
stosowana do wyrównywania podłoża oraz jako dodatkowa warstwa magazynująca sole, 
nakładana zawsze pod tynk renowacyjny. Musi spełniać wymagania instrukcji WTA – Merkblatt  
2-9-04 Sanierputzsysteme oraz normy PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do 
murów - Część 1: Zaprawa tynkarska 

tynk renowacyjny WTA - sucha (fabrycznie przygotowana) mieszanka zaprawy tynkarskiej, po 
związaniu porowata, dyfuzyjna i cechująca się zdolnością do magazynowania 
skrystalizowanych soli. Musi spełniać wymagania instrukcji WTA – Merkblatt  2-9-04 
Sanierputzsysteme oraz normy PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów - 
Część 1: Zaprawa tynkarska. 

stopień zasolenia muru – laboratoryjnie określona (procentowo, w stosunku do masy) ilość 
szkodliwych soli budowlanych:  azotanów, siarczanów i chlorków, będąca podstawą do 
sklasyfikowania podłoża pod względem obciążenia szkodliwymi solami, co pozwala na dobranie 
układu i grubości warstw systemu tynków renowacyjnych. Punktem odniesienia jest instrukcja 
WTA – Merkblatt  2-9-04 Sanierputzsysteme. 

współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ – bezwymiarowy parametr określający ile 
razy wyższy jest opór dyfuzji warstwy materiału od oporu warstwy powietrza o tej samej 
grubości i w tych samych warunkach. W PN-EN 998-1: 2004 nazywany jest współczynnikiem 
przepuszczalności pary wodnej. 

zastępczy (porównawczy) opór dyfuzyjny SD – parametr określający grubość warstwy 
nieruchomego powietrza (w metrach), którego opór dyfuzyjny dla pary wodnej jest taki sam jak 
warstwy materiału o grubości d, SD = μ*d 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zgodność robót z dokumentacją projektową, 
zasadami sztuki budowlanej, z wytycznymi firmy MC-Bauchemie zawartymi w kartach 
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technicznych stosowanych materiałów oraz innych dokumentach (aprobatach, specyfikacjach) 
oraz za jakość wykonywanych robót.  

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

2.1. Oxal VSM 

Oxal VSM jest mineralną obrzutką (warstwą sczepną) pod system tynków renowacyjnych. 
Może być stosowana na każdym typowym podłożu mineralnym. 

Właściwości produktu: 

• gwarantuje pewne łączenie między tynkiem i podłożem  

• redukuje nasiąkliwość podłoża 

• odporny na działanie siarczanów 

• możliwość nakładania ręcznego i natryskowego. 

Dane techniczne 

Ilość wody zarobowej: 6,5 litra na worek 25 kg (26%) 

Czas obróbki: ok. 20 minut, w temp. + 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65% 

Dalsza obróbka po ok. 24 h, w temp. + 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65% 

Zużycie: ok. 5 kg/m2 

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +50C 

2.2. Oxal PGP 

Oxal PGP jest mineralnym tynkiem podkładowym, stosowanym: 

 do napraw murów zawilgoconych i uszkodzonych przez sól 

 jako tynk wyrównawczy przy nierównych murach, przed nałożeniem tynku renowacyjnego 
Oxal WP lub Oxal WPw 

 jako tynk magazynujący sól (dodatkowa warstwa magazynująca skrystalizowane sole); 
zwłaszcza przy wysokim stopniu zasolenia; uniemożliwia przedostawanie się 
rozpuszczonych soli z muru do świeżo naniesionego Oxal WP lub Oxal WPw 

 nadaje się do stosowania na wszystkich mineralnych podłożach, wewnątrz i na zewnątrz 

 nadaje się szczególnie do stosowania na silnie zasolonych i zmurszałych podłożach 

 do naprawy (wypełniania) spoin i wyrównywania powierzchni murów 

Właściwości produktu: 

• szczególnie wysoka zdolność magazynowania skrystalizowanych soli 

• wysoka odporność na działanie siarczanów 

• wysoka przepuszczalność pary wodnej 

• wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych (wody, mrozu) 

• możliwość nakładania ręcznego i natryskowego. 

Dane techniczne 

Ilość wody zarobowej: 4,5 litra na worek 25 kg (18%) 

Czas obróbki: ok. 30 minut, w temp. + 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65% 

Zużycie: ok. 12 kg/m2 na warstwę o grubości 1 cm 

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża):  od +50C 

Zawartość porów powietrza w świeżej zaprawie  > 20% (objętościowo) 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej  < 18 

Porowatość stwardniałej zaprawy  > 45% 

Wytrzymałość na ściskanie: 4÷6 MPa 

Głębokość wnikania wody: < 5 mm 

Nasiąkliwość kapilarna: > 1 kg/m2 
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2.3. Oxal WP 

Oxal WP jest mineralnym tynkiem podkładowym, stosowanym w renowacji do napraw murów 
zawilgoconych i uszkodzonych przez sól. Nadaje się do stosowania na wszystkich mineralnych 
podłożach, wewnątrz i na zewnątrz 

Właściwości produktu: 

• kolor szary 

• szczególnie wysoka zdolność magazynowania skrystalizowanych soli 

• wysoka porowatość 

• wysoka przepuszczalność pary wodnej 

• niska chłonność kapilarna 

• wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych (wody, mrozu) 

• możliwość nakładania ręcznego i natryskowego. 

Dane techniczne 

Ilość wody zarobowej: 5 litrów na worek 20 kg (25%) 

Czas obróbki: ok. 30 minut, w temp. + 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65% 

Zużycie: ok. 10 kg/m2 na warstwę o grubości 1 cm 

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) od +50C  

Zawartość porów powietrza w świeżej zaprawie  > 25% (objętościowo) 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej < 12 

Porowatość stwardniałej zaprawy > 40% 

Wytrzymałość na ściskanie  2÷4 MPa 

Głębokość wnikania wody  < 5 mm 

Nasiąkliwość kapilarna  > 0,3 kg/m2 

2.4. Oxal WPb 

Oxal WP jest białym, mineralnym tynkiem podkładowym, stosowanym w renowacji do napraw 
murów zawilgoconych i uszkodzonych przez sól. Nadaje się do stosowania na wszystkich 
mineralnych podłożach, wewnątrz i na zewnątrz 

Właściwości produktu: 

• kolor biały 

• szczególnie wysoka zdolność magazynowania skrystalizowanych soli 

• wysoka porowatość 

• wysoka przepuszczalność pary wodnej 

• niska chłonność kapilarna 

• wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych (wody, mrozu) 

• możliwość nakładania ręcznego i natryskowego. 

Dane techniczne 

Ilość wody zarobowej: 5 litrów na worek 20 kg (25%) 

Czas obróbki: ok. 30 minut, w temp. + 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65% 

Zużycie: ok. 10 kg/m2 na warstwę o grubości 1 cm 

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +50C  

Zawartość porów powietrza w świeżej zaprawie  > 25% (objętościowo) 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej  < 12 

Porowatość stwardniałej zaprawy  > 40% 

Wytrzymałość na ściskanie  2÷4 MPa 

Głębokość wnikania wody  < 5 mm 

Nasiąkliwość kapilarna  > 0,3 kg/m2 
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2.5. Oxal Feinputz Weiss (Disamur FPw) 

Oxal Feinputz Weiss (Disamur FPw) jest drobnoziarnistą mineralną szpachlą do egalizacji 
powierzchni tynków renowacyjnych Oxal. Może być stosowany także do wyglądania 
powierzchni tynków tradycyjnych, również w obiektach zabytkowych. Nadaje się do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz. 

Właściwości produktu: 

• odporność na działanie szkodliwych soli budowlanych, 

• wysoka porowatość, 

• wysoka przepuszczalność pary wodnej, 

• niska chłonność kapilarna, 

• wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych (wody, mrozu), 

• niska nasiąkliwość. 

Dane techniczne 

Ilość wody zarobowej: 5 litrów na worek 25 kg (25 %) 

Czas obróbki: ok. 30 minut, w temp. + 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65% 

Zużycie: ok. 1,25 kg/m2 na warstwę o grubości 1 mm 

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) od +50C  

2.6. Woda 

Do prac związanych z przygotowaniem podłoża i materiałów zarabianych wodą stosować 
można wodę wodociągową, w przeciwnym wypadku woda musi spełniać wymagania normy PN-
EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

2.7. Przechowywanie materiałów 
Suche zaprawy przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchym i chłodnym 
miejscu. Chronić przed mrozem. Na 24 godziny przed zastosowaniem materiały muszą być 
przechowywane w temperaturze nie  niższej niż +50C.  

3. SPRZĘT 

Wykonawca, do wykonywania systemu tynków renowacyjnych powinien stosować następujący 
sprzęt i narzędzia:  

− do usunięcia zmurszałych i/lub niestabilnych wypraw tynkarskich (malarskich, itp.) oraz 
oceny i przygotowania podłoża – młotki, młoty pneumatyczne, szczotki, szczotki druciane, 
szpachelki, urządzenia do mycia, wilgotnościomierze, higrometry, łaty, itp. 

− do przygotowania zapraw - mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z mieszadłem 
koszyczkowym, betoniarka przeciwbieżna, waga,  

− do ręcznej aplikacji zapraw - zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca) 

− do natryskowej aplikacji zapraw – typowe agregaty tynkarskie 

4. TRANSPORT 

Materiały do wykonania systemu tynków renowacyjnych pakowane są w worki, które z kolei są 

konfekcjonowane na paletach. Można je przewozić jednostkami transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego lub innymi. Środek transportu musi być dostosowany do ilości (wielkości) 

ładunku. Podczas transportu materiał musi być chroniony przed zawilgoceniem.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem 

wykonuje się ręcznie. 

Zaleca się korzystanie z dostępnej na miejscu wody wodociągowej (pitnej). Jeżeli nie istnieje 

możliwość poboru czystej wody na miejscu, należy ją dostarczać w szczelnych i czystych 

pojemnikach/cysternach.  

Nie dopuszcza się do stosowania wody skażonej/zanieczyszczonej chemicznie lub biologicznie. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1. Ogólne zalecenia  

Wykonywanie tynków renowacyjnych jest jednym z etapów szeroko pojętych prac 

renowacyjnych, w skład których, poza w.w. pracami wchodzi odtworzenie izolacji poziomej, 

wykonanie wtórnej izolacji pionowej elementów zagłębionych w gruncie oraz odtworzenie 

izolacji posadzki. Prace te musza być ze sobą skoordynowane. Podstawowym działaniem jest 

ustalenie przyczyny zawilgocenia budynku oraz pobranie próbek muru celem ustalenia poziomu 

zawilgocenia i stopnia zasolenia. Zakres prac renowacyjnych jest ustalany indywidualnie dla 

każdego przypadku.  

Zgodnie z zaleceniami WTA oznacza się trzy rodzaje szkodliwych soli budowlanych, a na 

podstawie ich ilości podłoże klasyfikuje się ze względu na tzw. stopień zasolenia. Szczegóły 

podano w tabeli. 
 

Rodzaj soli stopień zasolenia 

niski średni wysoki 

azotany (NO3
-) < 0,1 0,1 ÷ 0,3 > 0,3 

siarczany (SO4
2-) < 0,5 0,5 ÷ 1,5 > 1,5 

chlorki (Cl -) < 0,2 0,2 ÷ 0,5 > 0,5 

 

Tynków renowacyjnych nie należy stosować miejscowo, tylko w miejscu wysoleń, lecz na 

wydzielonej, najlepiej architektonicznie strefie, w której znajdują się uszkodzenia ścian (np. na 

cokołach lub ścianach na wysokość pierwszej kondygnacji). 

Tynk renowacyjny nie zastępuje hydroizolacji i nie może być obsypany gruntem. 

W pomieszczeniach, w których zastosowano tynk renowacyjny należy zapewnić skuteczną 

wentylację. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża  

Podłożem pod system tynków renowacyjnych najczęściej jest: 

– mur tradycyjny z elementów ceramicznych (cegła, pustak, bloczki betonowe, inne elementy 
drobnowymiarowe) na tradycyjnej zaprawie cementowej i/lub wapiennej 

– mur kamienny na tradycyjnej zaprawie cementowej i/lub wapiennej 

– mur mieszany na tradycyjnej zaprawie cementowej i/lub wapiennej 

– beton/żelbet 

Stare, zniszczone i zasolone tynki skuć do wysokości  około 80cm powyżej najwyższej 

widocznej linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Usunąć luźne i niezwiązane cząstki, zmurszałą 

zaprawę i fragmenty muru. Znajdujące się na murze farby, bitumy, objawy korozji biologicznej 

(mchy, porosty), wykwity solne, itp. należy usunąć całkowicie. Wykuć lub wydrapać 

skorodowaną zaprawę ze spoin na głębokość około 2 cm. Powierzchnię oczyścić mechanicznie 

(np. przy pomocy szczotki drucianej lub sprężonym powietrzem, spłukanie wodą, itp). Niektóre 

rodzaje zanieczyszczeń (np. stare powłoki bitumiczne) mogą być usunięte przez piaskowanie, 

zanieczyszczenia olejowe przez zmycie za pomocą detergentu lub usunięte przez szlifowanie. 

Gruz usunąć z terenu budowy. Objawy korozji biologicznej (mchy, grzyby pleśniowe, domowe, 

itp.) usunąć mechanicznie oraz zastosować odpowiednie preparaty biobójcze.  

Uwaga: jeżeli podłoże pod pierwszy składnik systemu (obrzutkę Oxal VSM) jest suche lub 

mocno nasiąkliwe, należy je wcześniej zwilżyć.  
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5.3. Przygotowanie materiałów 

Oxal VSM 

Zawartość worka wsypać do ok. 6,5 litra czystej wody i mieszać mieszadłem wolnoobrotowym, 

aż do powstania jednolitej, homogenicznej masy bez grudek i zbryleń. Oxal VSM można też 

przygotowywać w betoniarkach o wymuszonym mieszaniu. Czas mieszania nie powinien być 

krótszy niż 5 min. Podana ilość wody potrzebna do zarobienia masy tynkarskiej jest wartością 

szacunkową, którą można odpowiednio zmieniać, zależnie od żądanej konsystencji masy 

tynkarskiej. Należy przygotować taka ilość materiału, którą można zużyć w ciągu czasu obróbki 

(patrz p. 2.1.) 
 
Oxal PGP 

Zawartość worka wsypać do ok. 4,5 litra czystej wody i mieszać mieszadłem wolnoobrotowym, 

aż do powstania jednolitej, homogenicznej masy bez grudek i zbryleń. Oxal PGP można też 

przygotowywać w betoniarkach o wymuszonym mieszaniu. Czas mieszania powinien wynosić 

ok. 5 min. Podana ilość wody potrzebna do zarobienia masy tynkarskiej jest wartością 

szacunkową, którą można odpowiednio zmieniać, zależnie od żądanej konsystencji masy 

tynkarskiej. Zaprawę można przygotowywać także w mieszalnikach przystosowanych do pracy 

z agregatami natryskowymi (przy nakładaniu mechanicznym). Należy przygotować taka ilość 

materiału, którą można zużyć w ciągu czasu obróbki (patrz p. 2.2.).  
 
Oxal WP 

Zawartość worka wsypać do ok. 5 litrów czystej wody i mieszać mieszadłem wolnoobrotowym, 

aż do powstania jednolitej, homogenicznej masy bez grudek i zbryleń. Oxal WP można też 

przygotowywać w betoniarkach o wymuszonym mieszaniu. Czas mieszania powinien wynosić 

ok. 5 min. Podana ilość wody potrzebna do zarobienia masy tynkarskiej jest wartością 

szacunkową, którą można odpowiednio zmieniać, zależnie od żądanej konsystencji masy 

tynkarskiej. Zaprawę można przygotowywać także w mieszalnikach przystosowanych do pracy 

z agregatami natryskowymi (przy nakładaniu mechanicznym). Należy przygotować taka ilość 

materiału, którą można zużyć w ciągu czasu obróbki (patrz p. 2.3.). 
 
Oxal WPw 

Zawartość worka wsypać do ok. 5 litrów czystej wody i mieszać mieszadłem wolnoobrotowym, 

aż do powstania jednolitej, homogenicznej masy bez grudek i zbryleń. Oxal WPw można też 

przygotowywać w betoniarkach o wymuszonym mieszaniu. Czas mieszania powinien wynosić 

ok. 5 min. Podana ilość wody potrzebna do zarobienia masy tynkarskiej jest wartością 

szacunkową, którą można odpowiednio zmieniać, zależnie od żądanej konsystencji masy 

tynkarskiej. Zaprawę można przygotowywać także w mieszalnikach przystosowanych do pracy 

z agregatami natryskowymi (przy nakładaniu mechanicznym). Należy przygotować taka ilość 

materiału, którą można zużyć w ciągu czasu obróbki (patrz p. 2.4.). 
 
Oxal Feinputz Weiss 

Zawartość worka wsypać do ok. 5 litrów czystej wody i mieszać za pomocą mieszadła 

śrubowego lub mieszalnika przeciwbieżnego (betoniarki) do uzyskania jednolitej, 

homogenicznej masy bez grudek i zbryleń. Konsystencja otrzymanej zaprawy powinna 

umożliwiać jej nakładanie przez szpachlowanie. Do przygotowywania szpachli należy 

wykorzystywać całą zawartość worka. Minimalny czas mieszania: 1 minuta, maksymalny 

2 minuty. Należy przygotować taka ilość materiału, którą można zużyć w ciągu czasu obróbki 

(patrz p. 2.5.). 
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5.4. Wykonanie systemu tynków 

5.4.1. Zalecenia ogólne 

Dla poszczególnych stopni zasolenia dobiera się układ i grubości warstw składników systemu. 
Minimalne grubości warstw tynku podkładowego i tynku renowacyjnego podano w tabeli 
poniżej. 

Stopień zasolenia Układ warstw Grubość [mm] 

Niski 
obrzutka Oxal VSM ≤ 5 

tynk renowacyjny Oxal WP lub Oxal WPw  ≥ 20 

Średni  

 

obrzutka Oxal VSM ≤ 5 

tynk renowacyjny Oxal WP lub Oxal WPw ≥ 10÷20 

tynk renowacyjny Oxal WP lub Oxal WPw  ≥ 10÷20 

Wysoki 

obrzutka Oxal VSM ≤ 5 

tynk podkładowy Oxal PGP  ≥ 10 

tynk renowacyjny Oxal WP lub Oxal WPw ≥ 15 

Prace wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC (temperatura powietrza i podłoża). 

Należy przestrzegać wszystkich reguł sztuki budowlanej takich jak przy wykonywaniu 

tradycyjnych tynków z zapraw na spoiwie cementowym i wapiennym. 

Tynk renowacyjny nie powinien stykać się z gruntem. Należy pozostawić tam  szczelinę. 

Obsadzenie elementów instalacji elektrycznych (przewody, gniazdka, przełączniki, itp.) na 

powierzchniach otynkowanych tynkiem renowacyjnym jest możliwe tylko za pomocą 

cementowych zapraw. Zabrania się stosowania jakichkolwiek materiałów na bazie gipsu na 

powierzchniach otynkowanych lub stykających się z tynkiem renowacyjnym.  

5.4.2. Wykonywanie prac tynkarskich 

Puste spoiny naprawić za pomocą tynku Oxal PGP (gdy pierwszą warstwą systemu tynków jest 

Oxal PGP, Oxal WP lub Oxal WPw) lub Oxal WP (gdy pierwszą warstwą systemu tynków jest 

Oxal WP lub Oxal WPw). 

Zaprawę Oxal VSM należy nakładać na podłoże w postaci obrzutki (szprycu) w ten sposób, aby 

pokryć 50 - 70% naprawianej powierzchni. Grubość warstwy może wynosić max. 5 mm. Przed 

nakładaniem dalszych warstw systemu tynków (Oxal PGP, Oxal WP lub Oxal WPw odczekać, 

aż obrzutka stwardnienie (co najmniej 24 godziny w warunkach normalnych). Na stwardniałą 

obrzutkę nanieść kolejną warstwę systemu (zgodnie z p. 5.4.1).  

Tynk podkładowy Oxal PGP należy nakładać warstwą o grubości przynajmniej 1 cm. Jeżeli ze 

względów technologicznych (nierówności lub zasolenie podłoża) wymagane jest nałożenie 

więcej niż 2 cm, tynk należy nakładać w dwóch warstwach, przy czym odstęp technologiczny 

pomiędzy warstwami powinien wynosić przynajmniej 1 dzień na 1mm grubości już nałożonej 

warstwy. Świeżo nałożony tynk Oxal PGP należy z grubsza ściągnąć (nie wolno zacierać). 

W celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności kolejnej warstwy systemu powierzchnię 

świeżo nałożonej warstwy należy uszorstnić przez poziome przeciągnięcie np. miotłą lub pacą 

o drobnych, trójkątnych zębach.  

Tynk renowacyjny Oxal WP lub Oxal WPw należy nakładać tak, aby łączna grubość warstwy 

(warstw) nie była miejsza niż 2 cm. Grubość tę można zmniejszyć do 1,5 cm tylko w przypadku, 

gdy wcześniej został naniesiony już co najmniej 1 cm tynku Oxal PGP (patrz p. 5.4.1). 

Przy grubości tynku > 2 cm należy nakładać go w dwóch warstwach, przy czym przy czym 

odstęp technologiczny pomiędzy warstwami powinien wynosić przynajmniej 1 dzień na 1mm 

grubości już nałożonej warstwy. Przy wielowarstwowym nakładaniu Oxal WP świeżo nałożony 

tynk należy delikatnie wygładzić, a następnie nadać mu szorstkość przez poziome 

przeciągnięcie np. miotłą lub pacą o drobnych, trójkątnych zębach. Jeżeli podłoże pod warstwę 

tynku stanowi Oxal PGP lub wcześniej nałożony Oxal WP lub Oxal WPw to należy zwrócić 

uwagę na to, aby ten tynk był wystarczająco twardy i szorstki. Przed naniesieniem drugiej 
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warstwy tynku należy też usunąć mechanicznie, np. miotłą, ewentualne zanieczyszczenia. 

Ostatnią, świeżą jeszcze warstwę tynku ściąga się zmoczoną listwą aluminiową. Jak tylko 

powierzchnia zmatowieje, należy wygładzić tynk miękką gąbką. Po związaniu ostatniej warstwy, 

powierzchnię delikatnie przeciera się jeszcze raz gąbką. 

Tynki Oxal PGP, Oxal WP lub Oxal WPw nakłada się w tradycyjny sposób, za pomocą kielni 

i pacy. W celu uzyskania równej powierzchni ściany można stosować drewniane listwy 

profilowe. 

Przy nakładaniu natryskowym końcówkę tynkarską należy prowadzić ruchem ciągłym 

wahadłowo-posuwistym, zachowując optymalną odległość końcówki od powierzchni 

tynkowanej, wynoszącą 18-20 cm (o ile specyfikacja konkretnego agregatu nie mówi inaczej). 

Tolerancje wymiarowe powierzchni tynku podaje dokumentacja techniczna, alternatywnie 

można posługiwać się poniższymi zaleceniami, wg Warunków technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych, część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 1: Tynki (ITB, 2003) 

Kategoria 
tynku 

odchylenie pow. tynku od 
płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej 

Odchylenie powierzchni  
i krawędzi od kierunku 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 

w dokumentacji proj. 
pionowego poziomego 

II 
≤ 4mm na długości łaty 

kontrolnej 2m 
≤ 3mm na długości 1m 

≤ 4mm na długości 1m 
i ≤ 10mm na dł. ściany 

≤ 4mm na długości 1m 

III 
≤ 3mm i w liczbie ≤ 3 na 

długości łaty kontrolnej 2m 

≤ 2mm na 1m i ogółem 
≤ 4mm w pomieszczeniach 

do 3,5m wysokości oraz 
≤ 6mm w pom. wyższych 

≤ 3mm na długości 1m 
i ogółem ≤6mm na 
powierzchni ściany 

≤ 3mm na długości 1m 

IV 
≤ 2mm i w liczbie ≤ 2 na 

długości łaty kontrolnej 2m 

≤ 1,5mm na 1m i ogółem 
≤ 3mm w pomieszczeniach 

do 3,5m wysokości oraz 
≤ 4mm w pom. wyższych 

≤2mm na długości 1m 
i ogółem ≤ 3mm na 
powierzchni ściany 

≤ 2mm na długości 1m 

5.4.3. Pielęgnacja tynków 

Świeżo naniesiony tynk renowacyjny należy chronić przed zbyt szybką utratą wody (słońce, 

wiatr, wysokie temperatury) np. przez osłonięcie siatkami. W przypadku zbyt szybkiego 

wysychania należy powierzchnię tynku ponownie zwilżyć. W pomieszczeniach piwnicznych 

należy zapewnić odpowiednie warunki wiązania i twardnienia tynku, tzn. temperaturę nie niższą 

niż +50C i wilgotność względną powietrza nie wyższą niż 60%.  

5.4.4. Warstwy wykończeniowe. 

Do wygładzenia powierzchni stosować wyłącznie systemową szpachlę Oxal Feinputz Weiss. 

Wymieszaną zaprawę Oxal Feinputz Weiss rozprowadzić równomiernie przy pomocy pacy 

stalowej na wysezonowanym i związanym tynku renowacyjnym Oxal WP lub Oxal WPw (odstęp 

technologiczny powinien wynosić przynajmniej 1 dzień na 1mm grubości już nałożonej warstwy) 

i poddać obróbce zacieraczką lub pacą obłożoną filcem. Temperatura podłoża i materiału 

podczas obróbki, a także w ciągu następnych 24 godzin nie powinna być niższa niż +5°C. 

Grubość nanoszenia nie powinna przekraczać 3 mm. 

Wg zaleceń WTA do wymalowań można stosować dyfuzyjne powłoki malarskie (SD≤0,2m) takie 
jak: 

 farby silikonowe 

 farby silikatowe (krzemianowe) 

 farby wapienne 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Kontrola jakości materiałów. 

Należy sprawdzić, czy materiały przeznaczone do wykonania iniekcji odpowiadają zaleceniom 

technologicznym firmy MC-Bauchemie i/lub dokumentacji projektowej oraz czy ich parametry 

(podane na etykiecie lub w karcie technicznej)  odpowiadają wymaganiom podanym w p.2. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 
materiałów (np. przez sprawdzenie temperatury, zwłaszcza, gdy istnieje podejrzenie 
niewłaściwego przechowywania), 

– terminy przydatności podane na opakowaniach. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy skontrolować: 

 czystość podłoża. Oczyszczenie z kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał 
niestabilnych fragmentów cegieł itp. sprawdzić można np. przez potarcie ręką, ścieranie, 
oględziny, itp, oczyszczenie z wykwitów solnych, objawów korozji biologicznej (mchów, 
glonów, grzybów pleśniowych) można sprawdzić przez oględziny, w przypadku 
wcześniejszej obecności starych wymalowań, tłustych plam, itp. stosować można próbę 
zwilżenia wodą. 

 równość i sposób naprawy podłoża – przez oględziny. Jeżeli stawiane są dodatkowe wymogi 
równości podłoża sprawdzenia można dokonać za pomocą dwumetrowej łaty. Wyniki należy 
porównać z wymogami dokumentacji. Jeżeli zachodzi konieczność sprawdzenia lokalnych 
(punktowych) napraw podłoża, można do tego wykorzystać drewniany lub gumowy młotek. 
Głuchy odgłos przy delikatnym opukiwaniu naprawionych miejsc świadczy o odspojeniu się 
zapraw naprawczych. Należy wówczas je usunąć i ponownie wykonać naprawę podłoża. 

 temperaturę i wilgotność powietrza i podłoża – za pomocą termometrów i wilgotnościomierzy 

Wygląd należy ocenić przez oględziny w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym, 
z odległości 50÷100 cm. 
Sposób przygotowania materiałów należy porównać z wymaganiami podanymi w p. 5.3. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót tynkarskich 

z dokumentacją projektową i/lub zaleceniami technologicznymi firmy MC-Bauchemie oraz 

warunkami podanymi w p. 5.4.1.  

W szczególności konieczna jest kontrola: 

 temperatury powietrza i podłoża, za pomocą termometrów. Wynik pomiaru musi odpowiadać 
wymogom podanym w p. 5.4.1. 

 łącznej grubości tynku oraz, dla tynków wielowarstwowych grubości poszczególnych warstw. 
Kontrolę należy prowadzić na bieżąco, muszą być spełnione warunki z p. 5.4.1 i 5.4.2. 

 przyczepności tynków do podłoża. Można do tego wykorzystać drewniany lub gumowy 
młotek. Głuchy odgłos przy delikatnym opukiwaniu naprawionych miejsc świadczy 
o odspojeniu się zapraw tynkarskich. Należy wówczas je usunąć i wykonać ponownie. 

 przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi 
warstwami. Kontrola powinna być przeprowadzana na bieżąco 

 wyglądu powierzchni tynku, przez oględziny. Niedopuszczalne są spękania, łuszczenia się, 
wykwity solne, grzyby pleśniowe, itp, powierzchnia tynku powinna mieć jednorodny wygląd.  

 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, przez oględziny i pomiary. 
Tolerancja powinna odpowiadać wymogom podanym w p.5.4.2. 

 wykończenie tynku na narożach, stykach, przy posadzkach, przy gruncie i przy szczelinach 
dylatacyjnych. Kontrola polega na oględzinach, pomiarach i porównaniu z wymogami 
z dokumentacji projektowej lub zaleceń technologicznych.  

Przy nakładaniu wielowarstwowym tynków, poprzednią, stwardniałą warstwę traktować trzeba 
jak podłoże, konieczne jest jej dodatkowe sprawdzenie wg p. 6.2. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT 

Tynki renowacyjne oblicza się w metrach kwadratowych obrabianej powierzchni 

z dokładnością do 0,1m2. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. 

Z tynkowanych powierzchni nie potrąca się otworów i powierzchni nietynkowanych o wielkości 

do 1m2. Z tynkowanych powierzchni potrąca się otwory o powierzchni większej lub równej 1m2 

doliczając powierzchnię tynkowanych ościeży. 

Uwaga: Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy 

zakrywającej. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

W trakcie odbioru przygotowania podłoża należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. 

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża 

określonymi w pkt. 5.1. oraz 5.2. Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli 

wszystkie operacje technologiczne zostały ocenione pozytywnie. Można wówczas zezwolić na 

przystąpienie do nakładania systemu tynków.  

W trakcie odbioru prac tynkarskich należy przeprowadzić badania wymienione w p.6.3. Uznaje 

się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne 

wymienione w pkt. 6 zostały ocenione pozytywnie.  

Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji 

budowy. 

 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. Normy i wytyczne 

– PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1. Zaprawa tynkarska 

– PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2. Zaprawa murarska 

– PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

– PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

– PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

– PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

– PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

– WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik 

– WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen 

– WTA Merkblatt  2-9-04 Sanierputzsysteme 

– Richtlinie für die fachgerechte Planung und Ausführung des Fassadensockelputzes sowie des 
Anschlusses der Außenanlagen. I.2002 

9.2. Ustawy, rozporządzenia i obwieszczenia 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881) 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2087) 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zmianami) 

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664) 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 
r. Nr 195, poz. 2011) 

– Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów 
udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych 
oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych 
mandatów (M. P. nr 32 z 2004 r. Nr 32, poz. 571) 

9.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część B: Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1: Tynki (ITB, 2003) 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 Konstrukcje 
murowe (ITB, 2006) 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika 
budowy i inspektora nadzoru. (Verlag Dashofer, 2010) 

– Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynki renowacyjne 
wewnętrzne i zewnętrzne. (Promocja, 2007) 

– Karta techniczna Oxal VSM 

– Karta techniczna Oxal PGP 

– Karta techniczna Oxal WP 

– Karta techniczna Oxal WPw 

– Karta techniczna Oxal Feinputz Weiss 

– Maciej Rokiel – Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. 
wyd. II, (Dom Wydawniczy MEDIUM, 2009) 

– Maciej Rokiel – Wycena nowych technologii w budownictwie (Polcen, 2010) 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej w ramach 
przedmiotowego zadania (odtworzenie opaski z nieregularnej kostki kamiennej wokół budynku). 

1.2. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej nieregularnej, regularnej i rzędowej. 
 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej mogą być wykonywane: 
 na odcinkach dróg o dużych pochyleniach, 
 na placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram. 
 Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej i rzędowej mogą być stosowane na ulicach 
i placach o charakterze reprezentacyjnym. 

1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana 
do szybkiego ruchu samochodowego. 

1.3.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 
kamiennych. 

1.3.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Kamienna kostka drogowa 

2.2.1. Klasyfikacja 

 Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni 
z kostki kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej 
nieregularnej wg PN-S-96026 [12] 
 W zależności od kształtów rozróżnia się trzy typy kostki: 
 regularną, 
 rzędową, 
 nieregularną. 
 Rozróżnia się dwa rodzaje kostki regularnej: normalną i łącznikową. 
 W zależności od jakości surowca skalnego użytego do wyrobu kostki rozróżnia się dwie 
klasy kostki: I, II. 
 W zależności od dokładności wykonania rozróżnia się trzy gatunki kostki: 1, 2, 3. 
 W zależności od wymiaru zasadniczego - wysokości kostki, rozróżnia się następujące 
wielkości (cm): 
 kostka regularna i rzędowa - 12, 14, 16 i 18, 
 kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10. 

2.2.2. Wymagania 

 Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. 
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1. 
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Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej 

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania 

 i wytrzymałościowe I II według 

1 
Wytrzymałość na ściskanie w 
stanie powietrzno-suchym, MPa, 
nie mniej niż 

160 120 
PN-B-04110 

[3] 

2 
Ścieralność na tarczy Boehmego,                     
w centymetrach, nie więcej niż 

0,2 0,4 
PN-B-04111 

[4] 

3 
Wytrzymałość na uderzenie 
(zwięzłość), liczba uderzeń, nie 
mniej niż 

12 8 
PN-B-04115 

[5] 

4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie 
więcej niż 

0,5 1,0 PN-B-04101 [1] 

5 Odporność na zamrażanie nie bada się  całkowita PN-B-04102 [2] 

 
2.2.3. Kształt i wymiary kostki regularnej 

 Kostka regularna normalna powinna mieć kształt sześcianu. 
 Kostka regularna łącznikowa powinna mieć kształt prostopadłościanu. 
 Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia rysunek 1. 
 
  A - normalna    B - łącznikowa 

 
 

 

 

 

Rysunek 1. Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej 

Wymagania dotyczące wymiarów kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia tablica 2. 

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i łącznikowej oraz dopuszczalne odchyłki 

 
Wyszczególnienie 

Wielkość 
(cm) 

Dopuszczalne odchyłki 
dla gatunku   (cm) 

 12 14 16 18 1 2 3 

Wymiar a 12 14 16 18  0,5  0,7  1,0 

Wymiar b 18 21 24 27  0,7  1,0  1,2 

Stosunek pola powierzchni 
dolnej (stopki) do górnej 
(czoła), nie mniejszy niż 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,0 

 
0,8 

 
0,7 

Nierówności powierzchni 
górnej (czoła), nie większe 
niż 

- - - -  0,4  0,4  0,6 

Wypukłość powierzchni 
bocznej, nie większa niż 

- - - - 0,4 0,8 0,8 

Nierówność powierzchni 
dolnej (stopki), nie większa 
niż 

- - - -  0,4 nie bada się 

Pęknięcia kostki - - - - niedopuszczalne 
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 Krawędzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny być bez uszkodzeń. 
Pozostałe krawędzie kostki mogą mieć uszkodzenie długości nie większej niż pół wymiaru 
wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wymiaru wysokości 
kostki (a). 
 Kostki gatunku 2 i 3 mogą mieć uszkodzenia krawędzi powierzchni czołowej o długości nie 
większej niż pół wymiaru wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna 
przekraczać wielkości wymiaru wysokości kostki (a). 
 Uszkodzenia któregokolwiek z naroży kostki gatunku 1 i naroży powierzchni górnej (czoła) 
kostki gatunku 2 i 3 są niedopuszczalne. 
 Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 0,6 
cm. 

2.2.4. Kształt i wymiary kostki rzędowej 

 Kostka rzędowa powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu o równoległej 
powierzchni dolnej do górnej. Cała bryła kostki powinna mieścić się w prostopadłościanie 
zbudowanym na powierzchni górnej jako podstawie. 
 Kształt kostki rzędowej przedstawia rysunek 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 2. Kształt kostki rzędowej 

 Wymagania dotyczące wymiarów kostki rzędowej przedstawia tablica 3. 
 Uszkodzenia krawędzi i naroży kostki powinny być nie większe niż podane dla gatunku 2 i 3 
kostki regularnej. 
 Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroży nie powinna być większa niż 0,6 
cm. 
 
Tablica 3. Wymiary kostki rzędowej oraz dopuszczalne odchyłki 

 

Wyszczególnienie 
Wielkość 

(cm) 

Dopuszczalne  
odchyłki dla gatunku 

(cm) 

     

 12 14 16 18 1 2 3 

Wymiar a 12 14 16 18  0,5  0,7  1,0 

Wymiar b od 12 
do 24 

od 14 
do 28 

od 16 
do 32 

od 18 
do 36 

- - - 

Stosunek pola powierzchni 
dolnej (stopki) do górnej 
(czoła), nie mniej niż 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,8 

 
0,7 

 
0,6 

Nierówności powierzchni 
górnej (czoła), nie większe 
niż 

- - - -  0,4  0,6  0,8 

Pęknięcia kostki - - - - niedopuszczalne 

2.2.5. Kształt i wymiary kostki nieregularnej 

 Kostka nieregularna powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu. Kształt kostki 
nieregularnej przedstawia rysunek 3. 
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Rysunek 3. Kształt kostki nieregularnej 

 Wymagania dotyczące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 4. 
 Uszkodzenie krawędzi powierzchni górnej (czoła) oraz ich szerokość i głębokość nie 
powinny być większe niż podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej. 
 Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroża powierzchni górnej kostki o głębokości nie 
większej niż 0,6 cm. 

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki 

 
Wyszczególnienie 

Wielkość 
(cm) 

Dopuszczalne odchyłki 
dla gatunku   

     

 5 6 8 10 1 2 3 

Wymiar a 5 6 8 10  1,0  1,0  1,0 

Stosunek pola powierzchni 
dolnej (stopki) do górnej 
(czoła), w cm, nie mniejszy 
niż 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,7 

 
0,6 

 
0,5 

Nierówności powierzchni 
górnej (czoła),w cm, nie 
większe niż 

- - - -  0,4  0,6  0,8 

Wypukłość powierzchni 
bocznej, w cm, nie większa 
niż 

- - - - 0,6 0,6 0,8 

Odchyłki od kąta prostego 
krawędzi powierzchni górnej 
(czoła), w stopniach, nie 
większe niż 

- - - -  6  8 10 

 

Odchylenie od równoległości 
płaszczyzny powierzchni 
dolnej w stosunku do górnej, 
w stopniach, nie większe niż 

- - - -  6  8 10 

 

 

2.3. Krawężniki 

 Krawężniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni 
kostkowych, powinny odpowiadać wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6775-03/01 
[16]. 
 Wykonanie krawężników betonowych - ulicznych i wtopionych, powinno być zgodne z OST 
D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
 Krawężniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach 
zamiejskich), powinny odpowiadać wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15]. 
 Wykonanie krawężników kamiennych powinno odpowiadać wymaganiom podanym w OST 
D-08.01.02 „Krawężniki kamienne”. 

2.4. Cement 

 Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim 
klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [9]. 
 Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [13]. 
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2.5. Kruszywo 

 Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-06712 [7]. 
 Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do 
zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. 
 Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową i do zaprawy cementowo-
piaskowej nie może przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%. 
 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). 
 Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 [7]. 

2.6. Woda 

 Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać 
wymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna to być woda „odmiany 1”. 
 Badania wody należy wykonywać: 
 w przypadku nowego źródła poboru wody, 
 w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapachu, barwy. 

2.7. Masa zalewowa 

 Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki 
kamiennej powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] 
lub aprobaty technicznej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-

piaskowej, 
 ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 
 wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu 

ręcznym. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport kostek kamiennych 

 Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 
 Kostkę regularną i rzędową należy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą 
powierzchnię środka transportowego. Na tak ułożonej warstwie należy bezpośrednio układać 
następne warstwy. 
 Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną. Ładowanie ręczne kostek regularnych i 
rzędowych powinno być wykonywane bez rzucania. Przy użyciu przenośników taśmowych, kostki 
regularne i rzędowe powinny być podawane i odbierane ręcznie. 
 Kostkę regularną i rzędową należy ustawiać w stosy. Kostkę nieregularną można składować 
w pryzmach. 
 Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m. 

4.2.2.  Transport kruszywa 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podbudowy 

 Jeżeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki 
kamiennej na podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, tłucznia itp. to 
warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w odpowiednich OST: 
 D-04.06.01   Podbudowa z chudego betonu, 
 D-04.05.01   Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem, 
 D-04.04.04   Podbudowa z tłucznia kamiennego. 
 

5.3. Obramowanie nawierzchni 

 Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje się krawężniki betonowe uliczne, 
betonowe drogowe i kamienne drogowe, odpowiadające wymaganiom norm wymienionych w pkt 
2.3. 
 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazaniami Inżyniera. 
 Ustawienie krawężników powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.01 
„Krawężniki betonowe” lub OST D-08.01.02 „Krawężniki kamienne”. 

5.4. Podsypka 

 Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej można stosować jeden z następujących 
rodzajów podsypki: 
 podsypka cementowo-żwirowa, cementowo-piaskowa, 
 podsypka bitumiczno-żwirowa, 
 podsypka żwirowa lub piaskowa. 
 Rodzaj zastosowanej podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazaniami Inżyniera. 
 Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2 niniejszej 
OST oraz z PN-S-96026 [12]. 
 Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i SST. 
 Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-
żwirowej, powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie              R7 = 10 MPa, R28 
= 14 MPa. Podsypka bitumiczno-żwirowa powinna być wykonana ze żwiru odpowiadającego 
wymaganiom PN-S-96026 [12], zmieszanego z emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości od 10 
do 12% ciężaru kruszywa, spełniającą wymagania określone w WT.EmA-94 [19]. 

5.5. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 

5.5.1. Układanie kostki nieregularnej 

 Kostkę można układać w różne desenie: 
 deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami prostopadłymi do osi 

drogi, 
 deseń rzędowy ukośny, który otrzymuje się przez układanie kostki rzędami pod kątem 45o do osi 

drogi, 
 deseń w jodełkę, który otrzymuje się przez układanie kostki pod kątem 45o w przeciwne strony na 

każdej połowie jezdni, 
 deseń łukowy, który otrzymuje się przez układanie kostki w kształcie łuku lub innych krzywych. 
 Deseń nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien być dostosowany do wielkości 
kostki. Przy różnych wymiarach kostki, zaleca się układanie jej w formie desenia łukowego, który 
poza tym nie wymaga przycinania kostek przy krawężnikach. 
 Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich 
rzędach powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 
 Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju 
skał. Dla rozgraniczenia kierunków ruchu na jezdni, powinien być ułożony pas podłużny z jednego 
lub dwóch rzędów kostek o odmiennym kolorze. 
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5.5.2. Układanie kostki regularnej 

 Kostka regularna może być układana: 
 w rzędy poprzeczne, prostopadłe do osi drogi, 
 w rzędy ukośne, pod kątem 45o do osi drogi, 
 w jodełkę. 
 Deseń nawierzchni z kostki regularnej powinien być dostosowany do wymiarów kostki. 
Kostki duże o wysokości kostki od 16 do 18 cm powinny być układane w rzędy poprzeczne. Kostki 
średnie o wysokości od 12 do 14 cm oraz kostki małe, o wysokości od 8 do 10 cm, mogą być 
układane w rzędy poprzeczne, w rzędy ukośne lub w jodełkę. 
 Układanie kostek przy krawężnikach wymaga stosowania kostek regularnych łącznikowych 
dla uzyskania mijania się spoin w kierunku podłużnym. 
 Warunki układania kostki rzędowej są takie same jak dla kostki regularnej. 
 Kostkę rzędową układa się w rzędy poprzeczne prostopadłe do osi drogi. Dopuszcza się 
układanie kostek w rzędy ukośne lub jodełkę. 

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne 

 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie 
cementowej w odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja 
podbudowy lub zmiana sztywności podłoża. 
 Szczeliny podłużne należy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich szerokości oraz 
pośrodku jezdni, jeżeli szerokość jej przekracza 10 m lub w przypadku układania nawierzchni 
połową szerokości jezdni. 
 Przy układaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-
żwirowej z zalaniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej 
należy wykonywać nad szczelinami podbudowy. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić 
od 8 do 12 mm. 

5.5.4. Warunki przystąpienia do robót 

 Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-żwirowej można układać bez 
środków ochronnych przed mrozem, jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie należy 
układać kostki w temperaturze 0oC lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w 
granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez 
nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. Świeżo wykonaną nawierzchnię na podsypce 
cementowo-żwirowej należy chronić w sposób podany w PN-B-06251 [6]. 

5.5.5. Ubijanie kostki 

 Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do 
wypełnienia spoin. 
a) Kostkę na podsypce żwirowej lub piaskowej przy wypełnieniu spoin żwirem lub piaskiem należy 

ubijać trzykrotnie. 
 Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypełnienie dolnych części spoin 
materiałem z podsypki. Obniżenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosić od 1,5 do 
2,0 cm. 
 Ułożoną nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną piasku i żwiru o uziarnieniu od 0 do 
4 mm, polewa wodą i szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu spoin trzeba 
nawierzchnię oczyścić szczotkami, aby każda kostka była widoczna, po czym należy przystąpić do 
ubijania. 
 Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o ciężarze około 30 kg, uderzając 
ubijakiem każdą kostkę oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się od krawężnika 
do środka jezdni. 
 Drugie ubicie należy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą. 
 Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju 
poprzecznego i podłużnego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania można stosować wałowanie walcem o 
masie do 10 t - najpierw w kierunku podłużnym, postępując od krawężników w kierunku osi, a 
następnie w kierunku poprzecznym. 
b) Kostkę na podsypce żwirowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, 

należy ubijać dwukrotnie. 
 Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie 
kostek do wymaganej niwelety. 
 Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do 
wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin 
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zaprawą cementowo-piaskową. Zamiast drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub 
lekkie walce wibracyjne. 
c) Kostkę na podsypce żwirowej przy wypełnieniu spoin masą zalewową należy ubijać trzykrotnie. 

Spoiny zalewa się po całkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni. 
 Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek 
na zakończenie działki roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą 
np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podłożu. 

5.5.6. Wypełnienie spoin 

 Zaprawę cementowo-piaskową można stosować przy nawierzchniach z kostki każdego typu 
układanej na podsypce cementowo-żwirowej. Bitumiczną masę zalewową należy stosować przy 
nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na podsypce bitumiczno-żwirowej, żwirowej lub 
piaskowej. Wypełnienie spoin piaskiem można stosować przy nawierzchniach z kostki nieregularnej 
układanej na podsypce żwirowej lub piaskowej. 
 Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem 
następujących wymagań: 
 piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 
 cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.4, 
 wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa, 

 przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z 
dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym, 

 głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około              5 
cm, 

 zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką. 
 Wypełnienie spoin masą zalewową powinno być wykonane z zachowaniem następujących 
wymagań: 
 masa zalewowa powinna odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.7, 
 spoiny przed zalaniem masą zalewową powinny być suche i dokładnie oczyszczone na 

głębokość około 5 cm, 
 bezpośrednio przed zalaniem masa powinna być podgrzana do temperatury od 150 do 180oC, 
 masa powinna dokładnie wypełniać spoiny i wykazywać dobrą przyczepność do kostek. 
 Wypełnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być wykonane z zachowaniem 
następujących wymagań: 
 piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 
 w czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany wodą, aby wypełnił całkowicie spoiny. 

5.6. Pielęgnacja nawierzchni 

 Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. 
 Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-
piaskową polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w 
stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i 
utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od 
warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do 
ruchu. 
 Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione masą zalewową, może być oddana 
do ruchu bezpośrednio po wykonaniu, bez czynności pielęgnacyjnych. 
 Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą piasku, 
można oddać natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach 
pielęgnację nawierzchni można uznać za ukończoną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-
B-11100 [8]. 
 Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, 
podanych w tablicach 2, 3, 4. 
 Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych 
i wytrzymałościowych podanych w tablicy 1. 
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 W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju 
klasy i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki. 
 Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się 
z kostek drogowych w liczbie: 
 do badania zwykłego: 40 sztuk, 
 do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. 
 Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii 
z wymaganiami normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy. 
 W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli 
liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub 
mniejsza od 4. 
 W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, całą 
partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 
 W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, należy 
uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. Jeżeli 
chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za niezgodną 
z wymaganiami. 
 Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek 
kamiennych, powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach 
podanych dla odpowiednich  materiałów wg pkt od 2.3 do 2.7. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową 
oraz z wymaganiami określonymi w p. 5.4. 

6.3.2. Badanie prawidłowości układania kostki 

 Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 
 zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5.5.6, 
 zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5, 
 sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3. 
 Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny 
nawierzchni i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. 
 Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm 
ubijaka o masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie 
powinno być dostrzegane. 

6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin 

 Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
zawartymi w p. 5.5.6. 
 Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych 
miejscach na każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około         10 cm i 
zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie 
zalewowej - również przez sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy zalewowej do kostki. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Równość 

 Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie 
z normą BN-68/8931-04 [18]. 
 Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją  0,5%. 

6.4.3. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 
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6.4.4. Ukształtowanie osi 

 Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

niż  5 cm. 

6.4.5. Szerokość nawierzchni 

 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.4.6. Grubość podsypki 

 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 
cm. 

6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych 
przedstawiono w tablicy 5. 

Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań            
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 
10 razy na 1 km i w charakterystycznych 
punktach niwelety 

2 Rzędne wysokościowe 
10 razy na 1 km i w charakterystycznych 
punktach niwelety 

3 Ukształtowanie osi w 
planie 

10 razy na 1 km i w charakterystycznych 
punktach niwelety 

4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 

5 Grubość podsypki 10 razy na 1 km 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich 
odbioru są określone w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.2. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

  1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 
  2. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
  3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
  4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
  5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie 

(zwięzłości) 
  6. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
  7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  8. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
  9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
16. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

17. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 
 
 
 


