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1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
podkładów i posadzek na parterze i piętrze w budynku dworca kolejowego Będzin-Miasto na działce nr 27
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Niniejszą specyfikacje rozpatrywać łącznie z ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych prostych robót drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu
wykonanie podkładów i posadzek na parterze i piętrze w budynku dworca kolejowego Będzin-Miasto:
Podłogi w pomieszczeniach uŜytkowych
- Podłogi w pomieszczeniach komercyjnych przewiduje się pozostawić w stanie surowym, to jest:
płyta OSB w pomieszczeniu na komercyjnym na piętrze
płyta betonowa bez przygotowania pod płytkowanie w pozostałych pomieszczeniach komercyjnych
Posadzki pozostałych pomieszczeń – to jest sanitariatów ogólnodostępnych, pom. ruchu
elektrycznego, pom. gospodarcze wykonać z płyt gresowych antypoślizgowych w kolorze szarym. Na
ścianach w partii przyposadzkowej wykonać listwy 15cm.
Posadzki na korytarzach i komunikacji
Skuć płytki posadzkowe - gres, terrakota i lastriko
Wykorytować posadzki do głębokości 10cm zgodnie z rysunkiem przekroi
Wykonać wszystkie przebicia w posadzce i bruzdy do prowadzenia instalacji
UłoŜyć przewody instalacyjne według projektów branŜowych
Wykonać warstwy podposadzkowe według rysunków przekroi
Posadzki w pomieszczeniach ogólnodostępnych wykonać z płyt gresowych według rysunku
przekroi i rysunku ułoŜenia posadzek nr AB29, AB 30, AB31. Posadzkę tarasu wykonać wg rys.
AB32.
Bezwzględnie wykonać dylatacje płaszczyznowe posadzki oraz dylatacje przyścienne 2cmm w tym
w holu przy stalowych podwalinach ścian szklanych. Wykonać według opisu przekrojów i opisu na
rysunkach
Wykonać dylatacje warstw podposadzkowych i płytek gresowych holu i tunelu zgodnie z opisem na
rysunkach nawierzchni.
Uwaga: w przypadku natrafienia na głębokości do 10cm warstw Ŝelbetu lub innych elementów
konstrukcyjnych naleŜy powiadomić projektanta w celu analizy stanu istniejącego.
Schody z parteru na piętro – dotyczy obydwu klatek schodowych.
Schody wykonane są ze stopnic granitowych.
Schody przeczyścić szczotkami stalowymi mechanicznie, uszczerbienia uzupełnić poprzez wklejenie
wstawek kamiennych. W przypadku małych uszczerbień uzupełnić je masą naprawczą Remmers.
Poręcze po obu stronach schodów wymienić na nowe z rur stalowych ze stali nierdzewnej śr. 48mm i
kotwić w ścianach.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
Roboty budowlane - wszystkie prace związane z wykonaniem podkładów i posadzek,
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,
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Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót.
Procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,
Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące
przedmiot i wymagania jakościowe wykonania podkładów i posadzek.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
Ponadto materiały stosowane do wykonywania izolacji poziomych i pionowych powinny mieć m.in.:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania podkładów i posadzek.
2.2. Rodzaje materiałów
Wszelkie materiały do wykonania podkładów i posadze powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Materiały:
- piasek natur. do zapr. odm. II, uziar do 1,0mm
- beton zwykły B-10
- folia PCW techniczna o gr. 0,15-0,25mm
- papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
- pasta emulsyjna asfaltowa p/wilgociowa
- płyty styropianowe samogasnące odm. 20
- masa asfaltowa izolacyjna
- cement portlandzki "25" z dodatkami
- zaprawa cementowa M-7
- dreno opałowe
- siatka zbrojeniowa z prętów
- izolacja Sopro-Flex
- gwoŜdzie budowlane okrągłe, gołe
- klej winil-emulsyjny do drewna "Wikol"
- listwy przyścienne z drewna liściastego
- panele podłogowe
- zaprawa klejowa wodoszczelna SOPRO 1
- płytki ceramiczne podłogowe terakota/gres + cokoliki
- klej lateksowo-emulsyjny
- zaprawa klejowa sucha do styr. Cerseit CT85
- materiały pomocnicze.
2.3. Płyty i płytki ceramiczne
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Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
– PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%.
Grupa B I.
– PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E≤6%.
Grupa B IIa.
– PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E≤10%.
Grupa B IIb.
– PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa
B III.
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to
płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i
twardość.

2.4. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 3
3.2. Sprzęt i narzędzi do wykonywania robót
- ubijaki ręczne lub mechaniczne - do wykonania podkładów z kruszywa
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- roboty betoniarskie moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników
powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania
mieszanek wolnospadowych)
- podawanie mieszanek - naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować wibratory z buławami o średnicy
nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o
częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej
długości.
- wyciąg tow.-osob. i budowlane
- wyciąg jednomaszat. elektr. 0,5t
Do wykonywania robót wykładzinowych naleŜy stosować:
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejących,
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomnice,
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejących,
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
– gąbki do mycia i czyszczenia,
– wkładki (krzyŜyki) dystansowe.
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 4
4.2. Transport materiałów:
4.2.1. Materialy naleŜy transportować zgodnie z zaleceniami producenta.
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać przepisów
obowiązujących w transporcie drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zalecenia ogólne dotyczące wykonania podkładów i posadzek
Rozpoczęcie robót moŜe nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej:
–

kolejność i sposób wykonania prac,

–

zgodność rzędnych z projektem,

–

prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających,
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–

gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia prac,

Roboty moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy oraz zgodnie z odpowiednim etapem budowy.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:
–

wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoŜy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podłóg,

–

roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),

–

wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów
konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ +5ºC i
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
4) Wykonane wykładziny i okładziny naleŜy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed
nasłonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wykładziny
5.3.1. PodłoŜa pod wykładziny
PodłoŜa pod wykładziny moŜe stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona
resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami
antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie moŜe przekraczać 5 mm na
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.
W podkładzie naleŜy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej.
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niŜ 5x6 m. Dylatacje powinny
być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych
oraz w styku róŜnych rodzajów wykładzin.
5.3.2. Wykonanie wykładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować
sposób układania płytek.
PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość
większą niŜ połowa płytki.
Wybór kompozycji klejących zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych wykładzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŜnika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałoŜona równomiernie i
pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Wielkość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane
wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod płytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zaleŜności od wielkości płytek:
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–

50 x 50 mm

–

3 mm

–

100 x 100 mm

–

4 mm

–

150 x 150 mm

–

6 mm

–

200 x 200 mm

–

6 mm

–

250 x 250 mm

–

8 mm

–

300 x 300 mm

–

10 mm

–

400 x 400 mm

–

12 mm.

Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŜy od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości płytek
i wynosi średnio około 6-8 mm.
Po nałoŜeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŜnika.
Nakładając pierwszą płytkę naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu (około 1 cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i
docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki naleŜy dołoŜyć do sąsiednich,
docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej kompozycji
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem
gumowym.
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą
powierzchnią płytki. MoŜna to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią
powierzchnie przyklejanych płytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
–

do 100 mm

– około 2 mm

–

od 100 do 200 mm – około 3 mm

–

od 200 do 600 mm – około 4 mm

–

powyŜej 600 mm

– około 5-20 mm.

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna
teŜ usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Do spoinowania płytek moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenie płytek. Dokładny
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą mokrym
pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni
wykładziny pacą gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką.
ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny.
Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. JeŜeli w
pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜanie ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być takŜe
płytki.
6. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
6.1. Kontrola wykonania podkładów i posadzek polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
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przez Inspektora nadzoru:
a)

w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna)

b) w odniesieniu do właściwości całości prac (kontrola końcowa).
6.2.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin
Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:

−

cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy
wykładzin dla których róŜnorodność barw jest zamierzona),

−

cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj.
przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,

−
−

dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m)
nie powinno być większe niŜ 3 mm na długości łaty i nie większe niŜ 5 mm na całej długości lub
szerokości posadzki,
spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,

−
−

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości 1 m i 3
mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm
dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,

−

szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,

−

listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.

Jednostką obmiarową robót

Jednostką obmiarową dla prac podkładowych i posadzkowych jest:
- dla rozbiórki legarów, wykonanie cokolików - m
- dla zerwania posadzek, rozebrania podłóg, wykonania izolacji poziomej podposadzkowej, izolacji cieplnej,
warstwy wyrównawczej, posadzki cementowej, izolacji przeciwwilgociowej powłokowej, posadzki z
paneli podłogowych, posadzki z płytek - m2
- dla rozbiórki elementów konstrukcji betonowych, wykopy, wykonanie podkładów z piasku i betonu
zwykłego - m3
7.2.

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Podstawę do odbioru wykonania robót – prac podkładowych i posadzkowych stanowi
stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2.

Ogólne wymagania odbioru robót

Podstawą odbioru podkładów i posadzek jest:
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
- projekt wykonawczy,
- dziennik budowy i protokoły częściowe odbiorów robót,
- obowiązujące przepisy i normy budowlane.
Odbiory poszczególnych części robót dzielą się na : odbiory częśćiowe tzw. odbiory zanikowe i odbiór
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końcowy. Odbiorowi częściowemu podlegają te części robót, do których później dostęp jest
utrudniony lub niemoŜliwy. Wyniki odbioru częściowego powinny być odnotowane w dzienniku
budowy lub protokole. Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony po całkowitym zakończeniu
robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa obejmuje:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– wykonanie prac podkładowych, a następnie posadzkowych,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
– likwidacja stanowiska roboczego.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.

Normy

PN-S-06102 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
PN-EN

Badania geometryczne właściowości kruszywa - Oznaczenia składu ziarnowego - Nominalne wymiary otworów sit badawczych.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-EN 196-3

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.

PN-EN 196-6

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.

PN-EN 934-2

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badań.

PN-EN 480-2

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania.

PN-EN 480-4

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8

Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji.

PN-EN 480-10

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkaliów
w domieszkach.

PN-B-06250

Beton zwykły.

10.2.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.
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