Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Sufity podwieszane GK
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem sufitów gładkich
z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie metalowym.
Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.2.2.

Zakres Robót objętych ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonaniem sufitu podwieszanego z płyt gipsowokartonowych, w tym:
a) Roboty przygotowawcze; koordynacja z wykonawcami robót przyległych i związanych;
b)
Roboty montażowe. Wykonanie wieszaków i systemowej konstrukcji z profili stalowych z
uwzględnieniem profili wzmacniających i nośnych w miejscach mocowań późniejszego osprzętu.
Wykonanie podkonstrukcji systemowej pod obudowy krawędzi stropów;
c)
Koordynacja prac montażowych sufitów i innych robót związanych z instalacją oświetlenia, czujek
ppoż., urządzeń wentylacyjnych, etc.;
d)
Wykonanie ewentualnych obudów oświetleniowych oraz obudów innych urządzeń np.:
wentylacyjnych
e)
Wykonanie opłytowania. Wykonanie i wykończenie dylatacji, i połączeń. Wykonywanie przejść,
otworów technologicznych, docinanie i dopasowywanie zgodnie z wymaganiami innych
podwykonawców;
f) Wykonanie połączeń ze ścianami konstrukcyjnymi, działowymi - murowanymi, żelbetowymi bądź z płyt
gipsowo-kartonowych.
g) Spoinowanie, szpachlowanie i szlifowanie;
h) Montaż urządzeń sufitowych (czujek, opraw oświetleniowych, klap went., etc.)
i) Roboty wykończeniowe i uprzątnięcie placu budowy
j) Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń wykonanych prac;
1.2.3.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszące:
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów
potrzebnych Wykonawcy
- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej
obsługi,
- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie -urządzenie,
utrzymanie i likwidacja placu budowy
-utrzymanie urządzeń placu budowy
- inwentaryzacja powykonawcza -pomiary do rozliczenia robót
-działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp -utrzymanie drobnych narzędzi
-usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 2

1.3.

•
•
•

Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności.
Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.
Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane,

montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach
określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty
techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty - wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc.
wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla
projektowanego obiektu.
2.2. Zastosowane materiały

Wszystkie materiały muszą zostać zaprezentowane i uzyskać akceptację architekta i Inwestora.
•
Zastosowanym materiałem są płyty gipsowo - kartonowe gr. wg projektu, w I gatunku, na stelażu
stalowym. Typy profilu: CD 28, UD, C i U „100”, „75” lub „50”. Kształtowniki stalowe dla konstrukcji
sufitów i ścianek działowych produkowane są z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla sufitów w
pomieszczeniach suchych stosuje się płyty GK zwykłe lub GKF o podwyższonej odporności na
działanie
•

•

•
•

ognia (karton jasny, kolor nadruku czerwony). Dla sufitów w pomieszczeniach wilgotnych stosuje się
płyty gipsowo - kartonowe GKI wodoodporne lub GKFI wodoodporne, o podwyższonej odporności
na działanie ognia (karton zielony, kolor nadruku czerwony).
Wszelkie niezbędne przekładki, taśmy uszczelniające, akustyczne, zbrojące, kołki rozporowe,
blachowkręty, kątowniki narożne, etc. - wg rozwiązań systemowych, wytycznych i zaleceń
Producenta.
Wszelkie masy wypełniające, szpachlowe, gładzie, paski rozdzielające, taśmy spoinowe i
narożnikowe- wg rozwiązań systemowych, wytycznych i zaleceń Producenta.
Płyty gipsowo-kartonowe zgodne z PN-EN 520 (oraz PN-B-79405): Mają mieć zawężone krawędzie
w celu ułatwienia wykończenia złącz między płytami.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania:
•
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umową.
•
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
•
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość
wykonywanych Robót.
•
Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego
sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót.
Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia
płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty dla usztywnienia taśmą stalową.
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce.
Wysokość składowania do pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca się stosowanie
samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Sufit podwieszony gładki z płyt gk
•

•
•
•

Przed rozpoczęciem robót należy upewnić się, że podkonstrukcja pozwoli na montaż np. opraw
oświetleniowych, rewizji, czujników, etc. W miejscach wskazanych na rysunkach. Lokalizacje
wszystkich widocznych elementów instalacyjnych jak oprawy oświetleniowe, czujki dymowe,
nawiewniki, kratki wentylacyjne, głośniki, etc. pokazano na rysunkach. Lokalizacja będzie podlegała
weryfikacji i akceptacji na etapie realizacji.
Siatkę rusztu oraz rozmieszczenia wieszaków należy wytyczyć zgodnie ze wskazówkami
producenta systemu.
Cały układ należy podwiesić w sposób niezależny od ścian, słupów, kanałów wentylacyjnych, rur i
instalacji elektrycznych;
Zakładając płyty, należy upewnić się, że nie mają uszkodzonych krawędzi lub innych usterek, które

•
•

•
•
•
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•

•

•
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•
•

mogłyby wpływać ujemnie na ich funkcjonowanie lub wygląd;
Mocowanie wieszaków do stropu za pomocą odpowiednich kotew systemowych. Należy dobrać
kotwy odpowiednie do rodzaju konstrukcji stropu wg wskazówek producenta systemu.
Poziom montowania sufitów podwieszonych z płyt GK podano na rysunkach. Po zamocowaniu
wieszaków należy zaznaczyć na okalających ścianach poziom przyszłego sufitu i za pomocą
kołków montażowych zamocować profile przyścienne
Przed zamontowaniem profili należy przykleić do nich taśmę izolacji akustycznej.
Profile poprzeczne należy zamocować do profili głównych za pomocą łącznika poprzecznego
podwójnego lub łącznika poprzecznego jednostronnego.
Sufity podwieszone mają być wykonane z płyt gipsowo kartonowych, grubości 12.5 mm i
podwieszone na odpowiedniej, systemowej pod-konstrukcji z ocynkowanych profili metalowych. W
przypadku
okładziny jednowarstwowej styki sąsiednich płyt muszą być przesunięte, tak by nie powstawały
spoiny krzyżowe. Do mocowania gipsowych płyt do stelażu zastosować wkręty samo nawiercające
3,5 mm. O odpowiednich długościach. Wypełnić złącza odpowiednią szpachlą i zeszlifować na
równo z przyległymi płaszczyznami i przygotować pod malowanie.
Wszystkie styki obwodowe, a także łby wkrętów powinny być szpachlowane masą gipsową.
Szczeliny
dojść do elementów konstrukcyjnych powinny być wypełnione materiałem trwale plastycznym,
dostosowanym do wykończenia przez malowanie. Przy spoinowaniu ręcznym lub mechanicznym
zaleca się stosowanie taśm zbrojących. Należy dostarczyć i zamontować odpowiednie kątowniki z
aluminium chroniące krawędzie płyt w narożach, szczelinach dylatacyjnych. Po wykończeniu
jedynie krawędź kątownika może być widoczna.
Szpachlowaniu całej powierzchni spoin i ściany, systemowymi masami szpachlowymi wg zaleceń
Producenta;
Szlifowaniu do uzyskania jednorodnej, gładkiej powierzchni, bez smug i nierówności
Okładzina sufitowa powinna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz
instrukcji technicznej projektowania i montażu opracowanej przez producenta.
Stelaż do sufitów należy montować zgodnie z zaleceniami producenta, w sposób dopasowany do
linii i poziomów, bez załamań;

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku):
•
płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć
•
karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał się nie
powodując odklejania się od rdzenia
•
sprawdzenie wymiarów - odchyłki:
grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm
szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm
długość (I gatunek) 2000 - 4000 ±10 mm
•
•
•

sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licować się z powierzchnią sąsiadujących
płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony
sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt
sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu
pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5
mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte są w poniższej tabeli:

Odchylenie
odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku
powierzchni
suchego
tynku od płaszczyzny i
odchylenia krawędzi od pionowego
Poziomego
linii prostej

nie większe niż 2 mm i w
liczbie nie większej niż
nie większe niż
2 na całej długości łaty 1.5 mm/1 m i
kontrolnej o dł. 2 m
ogółem nie więcej niż
3 mm w
pomieszczeniach do
3.5 m wysokości,
oraz nie więcej niż 4
mm
w
pomieszczeniach
powyżej 3,5 m
wysokości

odchylenie przecinających się
płaszczyzn
od
kąta
przewidzianego
w
dokumentacji

nie
większe
niż nie większe niż 2 mm
2 mm/1 m i ogółem nie
więcej niż 3 mm na całej
powierzchni
ograniczonej
ścianami,
belkami, itp.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostką obmiarową jest 1 m2 sufitu podwieszonego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera.
8.2. Odbiór elementów i akcesoriów.

Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i pionu elementów
budynku, do których mocowane będą elementy sufitów podwieszonych z płyt gipsowo - kartonowych.
Dostarczone na budowę
elementy sufitów powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy, zgodności typów płyt,
elementów rusztu oraz akcesoriów pod względem ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych
elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że
odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Norma PN-B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”
8.2. Odbiór końcowy.

Przy odbiorach specyfikowanych prac należy sprawdzić m. in.:
•
atestację dostarczonych elementów,
•
zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2 mm,
przesunięcie w poziomie ±3 mm),
•
sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,
sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt,
sprawdzenie wichrowatości powierzchni.
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej
eksploatacji obiektu.

•
•

9. SPOSÓB PŁATNOŚCI
Płaci się za ustaloną ilość [m2] montażu sufitu podwieszanego, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
- montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych,
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym:

Normy.
PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obciążenia technologiczne i montażowe.
•
PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
•
•
PN-87/B-02355 - Tolerancje w budownictwie. Postanowienia ogólne.
•
PN-90/B-03000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
•
PN-92/B - 01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe
•
PN-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz
izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania.
•
PN-B-30041: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
•
PN-B-30042: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
•
PN-B-79405 - Płyty gipsowo - kartonowe
•
PN-EN 520:2006 - Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań.
•
PN-EN 1990 - Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji
•
PN-EN 1991-1-1 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne.
Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach
•
PN-EN 10020 - Definicja i klasyfikacja gatunków stali
•
PN-EN 12500:2002 - Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Klasyfikacja, określanie i ocena korozyjności atmosfery
•
PN-EN 12859:2002 - Płyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badań
•
PN-EN 12860:2002 - Kleje gipsowe do płyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badań
10.1.
•

•
•

PN-EN ISO 140-3 - Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych.
•
PN-EN ISO 354 - Akustyka - Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej.
•
PN-EN ISO 717 - Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności
akustycznej elementów budowlanych. Wszystkie części.
•
PN ISO 1803:2001 - Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej
•
PN ISO 2444:1999 - Złącza w budynku. Terminologia
•
•
•

PN-ISO 3443 - Tolerancje w budownictwie. Wszystkie części.
PN-EN-ISO 9001:2001 - Systemy zarządzania jakością. Wymagania
PN-ISO 9002: 1996 - Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w produkcji, instalowaniu i

•
•

PN - ISO 9003: 1996 - Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w kontroli i badaniach końcowych
PN-ISO 9004-1: 1996 - Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości. Wytyczne.

serwisie

