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20 KNR 202-11-3+0\-00 §runtowąnie podłoży preparatami MA}CT
30 KNNR N002- 12-08-01-00 Samopoziomująca masa szpachlowa grub 2,0 mm pod wy,kładzinę PCV
40 KNNR N002-12-08-02-00 Dodatck za następne 3,0 mm grub masy.samopoziomującej

50 KNR 202- l 1-12=05-00 Posadzka z twoĘlł §zh]cm),cb PCV, homogenicane, kl, dcieralności T, kl.
uł4kową 34B4, Er;2 mm, warshva ścieralna 2 mrn, zab pow. Plł zrrYwinięęicm
na ścianę na w}s. l0 cm i uszzęlnieniem sylikonem

60 KNR 202-11-12-09-00 Zgrzewaniewykładżn

70 KNR 401-01-08-09,00 wywózgruzu s.mochodamiskrąy'ioul,łninaodległoścdo l km
2l5J4 x0,008 = L,72rŃ

90 KNR 401-01-08-10-00'Wywózgrualsamochodamiskrzyniouymi-dopłatĄzana§tępnę4km

100 Urylizącje Urylizacja gruzu
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Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem jest wykonanie robót remontowych posadzek w salach nr 23,28,30 i3I
w budynku szkoły WZSP

Zahes robót w/g kodów CPV

45 111 100-9 Roboty rozbiórkowe i skucia
45 450 000-6 RoboĘ budowlane i wykończeniowe
45 432111-5 Układanie posadzki z PCV

Informacja o terenie budowy

Budynek w którym będą prowadzone prace remontolve znajduje się przy
ul.Bałryckiej 29 w Słupsku. Wejście do budyŃu szkoły jest od ulicy
BaŁyckiej. Prace remontowe będą prowadzone w budynku szkoły na wysokim
parterze.

Ogólne wymagania doĘczące robót

W}konawca przejmie teren budoĘ protokolarnie, Wykonawca będzie
odpowiedzialny za ochronę placu budowy i wszystkich elemęntów
znajdujących się na jego terenie. prucę należy prowadzic zgodnie z przepisami
p.poż i B}IP" Wbudowane materiały muszą posiadać akrualne certyfikaty
i atesĘ które nalezy okazać zamawiającemu przed wbudowaniem.
wszelkie roboty zanikowe należy zg]aszać inspektorowi nadzoru do odbioru.

Wymagania szczegółowe

I,r l ll t l t.L, t t izl t i ń r l tlyl, t;

p rzed przystąpieniem do robót nal eży sąsiedni e pomieszcze rua zabezpie czy ć
palawanaĘiprzedkurzem i zabrudzęńami, Nalezy uzgodnió z inwestorem
kolejnoŚć wykonania robót oraz miejsca na składow*i. g*ru. Istniejące posadzki
zpŁytek pcv naleźy rozębtaó usunąć z budynku a następnie wywieść poza teren
budowY. Powierzchnię po rozebraniu pĘtek należy odpowiednio oczyścić i przygotować
do wykonania wylewki samopoziomuj ącej.

I,I,.\, l c u, k ł t .l l t n o p o ; i r, ll i t l.j t1 t, t ł : : a r r ttlĄ 1

Do wYrównania podłoza pod wykładzinę elastyczną PCV należy zastosować zaprawę
samoPoziomującą odpowiednią do zastosowanego kleju do wykładziny. Przed,wykonaniem
wylewki podłoze naleĘ zagruntować.Grubość wylewki powinna wynosić min. 5mm,
Podłoże musi być mocne i zwańę i odpowiednio zdylatowan e oraz. słabsze fragmenty
należy wzmocnić,
Aby uzyskać idealnie poziomą wylewkę, ttzebazniwelować całą powierzchnię podkładu.
Po niwelacji można przysĘpić do rozrobienia i wylania masy. Zawaftośćopakowania
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z suchą mieszanką naIeży wsypać do odmierzonej ilości czystej wody i nrieszać
wolnoobrotową wiertarkązmieszadłem. Zbytszybkie mieszanie może spowodować
spienienie się mieszanki. Gdy masa będzie jednorodna, bez grudek,przetwać mieszanie
na Sminut i Ponownie rniesr;ać. Masę trzeba wylewać na przygotowane podłoże,pocrynając
od jednej ze ścian i stopniowo przesuwając się w kierunku wyjścia. Przórwapomiędzy
wylewaniem łączonych porcji nie powinna byó dŁuZszaniZ t0-15 minut.
Wylewaną masę rozprowadza się długą metalową pacą lub listwą zgarńającą
Z wysuwanymi bolcami dystansowymi. Jeżeli podłoże ma daZąpowierzchnię, za\ecane
jest uzycie agregatu, Swieżą warstwę na|eży przciągnąc wałkiem kolczastym,Ułatwia
tołączenie wylewanych porcji masy i uwalnia pęcherzyki powietrza.
Należy ściśle przes ttzegaó zaleceńproducenta masy samopoziomuj ącej,

|lł kł cłtł: i ł t tł ił o rlł t głnł, a l} i,) I'
Należy zastosowaĆ wykładzinę homogeniczną, klasa ścieralności T, klasa użytkowa34l43
gr.Zmm, warstwa ścieralna żmmizab. Pow PUR.Wykładzinę na|eży wywinąć na
Ścianę na wys. 10cm. Wykładzinę na\eĘ układać zgodnie zwytycznymiproducenta na
uPrzednio przgotowarrym podłożu (warstwie samopoziomującej) WilgotnoSe podłoza
nie powinn a by ć wyższa ruż 20ń.
Przęd instalacją należy sprawdzić rolki pod kątem numerów fabrycznych.Nalezy
zachować etykieĘ wszystkich rolek, az do chwili zakończęńa instalacji.
W celu rrniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczęńanależy dobrać
wykładzinę pochodzącą z tej samej serii prodŃcyjnej. Zaleca się również układanie
wYkładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek. Ń miarę mozliwości rolki nalezy
PrzewijaĆ przed instalacją, Rolki nalezy przechowlłvaó w pońcjipionowej lub poziomo
wjednej warstwie.
Prued instalacją wykładzina powinna ptzyjąć temperaturę pomieszczenia (nie ńzsząńż l8
stoPni). Dopiero wtedy mozna przyćitać arkusze wykładziny.W miarę możliwości nńeży
je rozłożyó na płaskim podłozu, by materiał pozbył się naprężeń i prz}jął temperaturę
pomieszczenia,Jest to szczególnię istotne w przypadku dłuzszych arkuszy.
Nalezy unikać marszczeni ai zagnaria materiĄ gdyżmożeio dop.owad zić do
nieodwracalnych zrrian. NaleZy uzywać klejów pń"rou"ronych dó wykładzin winylowych
i stosować się do wskazań producentów klejów
Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.
Do frezowania wszystkich ńączmożna stosować frezarkę tęcznąlub elektryczn!
wyposażoną w końcówkę do zgrzewania sznulowego.
wszystkie zgruew muszą ostygnąć przed obcięciem nadmi alu zgTzewu,
odcinanie należy rozpocząć* ńi".1.." gdzie było rozpoczęte zgrzewańe.
Zaleca się dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną iwygładzającą,
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