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SST.01.03.08.01. Montaż stolarki okiennej.
CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej;
1.
WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót polegających na:
Montażu stolarki okiennej w budynkach.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje zakres robót składających się na montaż
stolarki okiennej PCV.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Wyroby stolarki budowlanej – w zależności od funkcji wyrobu wbudowanego w obiekt należy
rozróżniać:
1) stolarkę okienną tj. okna i drzwi balkonowe,
2) stolarkę drzwiową tj. drzwi i wrota,
3) meble do wbudowania tj. szafy, pawlacze, szafy podokienne, elementy zamykające wnęki;
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1. W trakcie montażu stolarki okiennej należy postępować zgodnie z warunkami oraz
rozwiązaniami szczegółowymi zawartymi w instrukcjach oraz innych dokumentach producenta.
1.5.2. Okno (drzwi balkonowe) powinno być tak usytuowane w ościeżu, aby nie powstawały mostki
termiczne, prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub
powierzchni ościeża.
1.5.3. Zabezpieczenie okien po zamontowaniu. Warunki cieplno wilgotnościowe w trakcie budowy i w
trakcie użytkowania obiektu powinny być zbliżone do klimatu normalnego (wilgotność 60%±5%,
temperatura 18°C±2°C). W przypadku innych warunków należy dokonywać całkowitej wymiany
powietrza w krótkim czasie. Do powietrza w pomieszczeniu przedostaje się para wodna z
murów, stropów i wykonywanych prac wykończeniowych mokrych. Stwarza to
niebezpieczeństwo uszkodzenia okien i korozji okuć.
1.5.4. Wykonawca robót jest zobowiązany do uzgodnienia z Inwestorem wszelkich informacji
dotyczących podziału okien oraz funkcji (U, RU, FIX). Generalną zasadą jest zastosowanie tych
właściwości zgodnie z oknami przeznaczonymi do demontażu.
2. MATERIAŁY

(Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości – poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm)

2.1.

Okna; Szczegóły dotyczące standardu oraz wyposażenia okien zawarte są w zestawieniu stolarki
okiennej stanowiącej element dokumentacji projektowej obiektu. Zasadniczo wyroby stolarki
okiennej powinny spełniać następujące wymagania techniczno – użytkowe:
2.1.1. Okna o podziale i funkcjach identycznych jak zdemontowane.
2.1.2. Okna trzyszybowe wypełnione gazem szlachetnym z pokryciem jednej szyb w pakiecie warstwą
niskoemisyjną i tzw. „ciepłą ramą”;
2.1.3. Odporność okna na obciążenie wiatrem. Klasa C3;
2.1.4. Sprawność działania skrzydeł. Ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi
balkonowych powinien być płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części okna
(drzwi balkonowych). Siła potrzebna do uruchomienia okuć zamykających nie powinna być
większa niż 100N (PN-EN 13115:2001);
2.1.5. Szczelność. a<0,3;
2.1.6. Izolacyjność termiczna. Umax≤0,9 W/m2*K
2.1.7. Izolacyjność akustyczna.
2.1.8. Klasa profili okiennych RAL A [PN-EN 12608];
2.1.9. Wzmocnienia stalowe: w profilach ramy – stal ocynkowana o profilu zamkniętym o grubości min.
1,5 mm; w profilach skrzydła okiennego – podwójne sfalcowana stal ocynkowana o grubości
min. 1,5 mm.
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2.2.

Elementy mocujące okno w ościeżu; Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności
od rodzaju ściany i sposobu mocowania stosuje się łączniki montażowe: kołki rozporowe /
dyble, kotwy i śruby / wkręty.
2.2.1. Kołki rozporowe (dyble) stosuje się do betonu, muru z cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły
dziurawki, pustaków ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.
2.2.2. Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej,
cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp.
2.2.3. Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży
do stosowania dybli np. przy mocowaniu dolnym (progowym) oraz w rozwiązaniach ścian
warstwowych.
2.3. Piana izolacyjna poliuretanowa; Jest to materiał zapewniający izolację termiczną i akustyczną
połączenia okna ze ścianą budynku. Uwaga: pianka izolacyjna nie może być traktowana jako
materiał służący do mocowania okien, a jedynie do uszczelnienia.
2.4. Taśmy i folie uszczelniające wewnętrzne; Materiały paroszczelne nie przepuszczające
powietrza i pary wodnej stanowią warstwę wewnętrzną uszczelnienia okna.
2.5. Taśmy rozprężne uszczelniające zewnętrzne; impregnowane taśmy rozprężne, warstwowe,
wodoszczelne i paroprzepuszczalne stanowią warstwę zewnętrzną uszczelnienia okna.
2.6. Materiały wykończeniowe do ościeży; gips szpachlowy, farba wewnętrzna lateksowa, zaprawa
tynkarska zewnętrzna do uzupełnień; zaprawa cienkowarstwowa do tynków zewnętrznych;
2.7. Podokienniki zewnętrzne; Blacha stalowa ocynkowana powlekana;
3. SPRZĘT

(wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną
jakością)

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

wiertarka udarowa;
młotek 1,5 kg, młotek 0,5 kg;
przecinak, łapka, obcęgi;
nóż z łamanym ostrzem;
narzędzia szpachlarsko – malarskie;

4. TRANSPORT

(wymagania dotyczące środków transportu)

4.1.

4.2.

4.3.

ogólne wymagania dotyczące transportu; wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i
właściwości przewożonych materiałów; liczba środków transportu będzie zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie;
wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych; przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych; środki transportu nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń mogą być dopuszczone przez właściwy
zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy; Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
Wymagania dotyczące transportu stolarki okiennej; stolarka musi być przewożona na
specjalnych stojakach w pozycji, w jakiej będzie zamontowana w budynku. W czasie transportu
może być odchylona od pionu o 1015 i spięta pasami zabezpieczającymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

(wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji
wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i
ograniczeń, a także wymagania specjalne)

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

Prace przygotowawcze, otwór w murze powinien mieć wymiary większe od wymiarów
zewnętrznych ościeżnicy o ok. 5 mm  10 mm na stronę
Zdjęcie skrzydeł z ościeżnicy;
Mocowanie kotew, na zewnętrznej stronie ościeżnicy należy zakleszczyć i przykręcić kotwy,
kotwy należy mocować w odległości 150 mm – max. 200 mm od wewnętrznego narożnika okna,
odległość pomiędzy sąsiednimi kotwami powinna wynosić 500 mm  700 mm, wzdłuż poziomej
części ramy dodatkowe zamocowania powinny znajdować się przy wszystkich pionowych
słupkach;
Ustawienie ościeżnicy w otworze okiennym w poziomie i pionie, do ustawienia należy
stosować kliny drewniane starając się je rozmieścić w miejscach planowanego kotwienia do
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5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.

muru (kliny stosować parami), szczególną uwagę należy zwrócić, aby nie zamontować stolarki
na boku lub „do góry nogami”, gdyż spowoduje to rozhermetyzowanie się pakietów szybowych,
prawidłowość i dokładność ustawienia ościeżnicy kontrolujemy mierząc przekątne (różnice w
przekątnych nie mogą przekraczać 0,5 mm;
Mocowanie kotew do muru, kotwy można odpowiednio odkształcać tak, aby przylegały do
ściany; podczas montażu należy zwrócić uwagę, aby poprzez zbyt mocne przykręcanie nie
rozciągać ościeżnic, w tym celu należy w sąsiedztwie wkrętów pomiędzy mur a ościeżnicę
włożyć na czas dokręcania podkładki dystansowe. Wkręty mocujące dokręcać na przemian do
przeciwległych ścianek ościeża;
Usunięcie klinów, poza tymi, które stabilizują ościeżnicę w pionie;
Wypełnienie szczelin między murem a ościeżnicą przy użyciu piany poliuretanowej. Należy
zwrócić uwagę, aby nie spowodować wybrzuszeń ościeżnicy (światło ościeżnicy na dole, w
środku i na górze powinno być takie same). Pianka poliuretanowa po nałożeniu rozpręża się
wypełniając wolne przestrzenie, dlatego należy pamiętać, żeby wypełnić tylko 35% przestrzeni
uszczelniającej. O ile przestrzeń po rozprężeniu pianki nie będzie wypełniona całkowicie,
należy ją uzupełnić powtórnie po utwardzeniu pierwszej warstwy. Stosowanie pianek powinno
być zgodne z instrukcją fabryczną. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy
której mogą być używane oraz czystości wypełnianej szczeliny. Materiał uszczelniający
powinien wypełniać całą szczelinę między ościeżem a ościeżnicą. Niedopuszczalne jest
wprowadzanie w szczelinę tynków lub mas tynkarskich.
Uszczelnienie wewnętrzne. Uszczelnienie wewnętrzne między ościeżnicą i ościeżem nie
powinno dopuścić do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny między oknem a
ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej w warstwie ocieplenia.
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je
materiałami.
Uszczelnienie zewnętrzne. Uszczelnienie zewnętrzne między ościeżnicą a ościeżem powinno
być wykonane w taki sposób, aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza
szczeliny między oknem a ścianą, a jednocześnie by została zachowana paroprzepuszczalność.
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je
materiałami.
Założenie skrzydeł na ościeżnicę i zamontowanie klamek;
Sprawdzenie drożności kanałów odwadniających, usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń;
Sprawdzenie funkcjonowania i ewentualna regulacja okuć;
Inne czynności wynikające ze specyfiki wyrobu; mocowanie parapetów, obróbki progów drzwi
balkonowych, łączenie okien w zestawy. Wymienione czynności należy wykonywać zgodnie z
instrukcją wydaną przez producenta stolarki.
Obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych.
Montaż podokienników zewnętrznych.
Zabezpieczenie okien po zamontowaniu. Podczas wykonywania robót wykończeniowych, w
trakcie których powstaje pył, okna i drzwi balkonowe powinny zostać zabezpieczone przed
przedostaniem się pyłu na okucia, gdyż może to spowodować utrudnienie w funkcjonowaniu
skrzydeł oraz doprowadzić do uszkodzenia okuć. Zabezpieczeniu przed uszkodzeniami w
trakcie wykonywania prac budowlanych powinny również podlegać powierzchnie ram, szyb,
wręby ram. Do zabezpieczenia stolarki należy stosować odpowiednie taśmy klejące
samoprzylepne. Należy je usuwać w ciągu 2 tygodni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

(opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów
odniesienia)

6.1.

Nowo zamontowana stolarka okienna powinna spełniać wymagania dotyczące następujących
zagadnień:
a) izolacyjność termiczna, akustyczna, wodoszczelność i paroprzepuszczalność (sprawdzana
wg dokumentów producenta);
b) prawidłowość zamontowania okna;
c) sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych;
d) równość i gładkość powierzchni obrabianych ościeży wewnętrznych;

7. OBMIAR ROBÓT

(wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót)

7.1. Wymiana okien drewnianych na nowe okna PCV wraz z obróbką ościeży wewnętrznych;
Zasady przedmiarowania:
1) Ilości robót podaje się w m2, jako powierzchnię okien;
2) Do obliczenia ilości robót przyjmuje się wymiary zewnętrzne ościeżnic okiennych.
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8. ODBIÓR ROBÓT

(opis sposobu odbioru robót budowlanych)

8.1. Odbiór robót budowlanych przed rozpoczęciem montażu stolarki.
8.1.1. Sprawdzenie wymiarów otworów okiennych;
8.1.2. Sprawdzenie rodzaju ościeży;
8.1.3. Sprawdzenie płaskości i pionowości ścian;
8.1.4. Sprawdzenie stanu wykonania i wykończenia ościeży okiennych;
8.1.5. Sprawdzenie poziomów ustawienia parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.
8.2. Odbiór stolarki przed dokonaniem wbudowania;
8.2.1. Sprawdzenie zgodności wyrobów z dokumentacją systemową, aprobatą techniczną lub
indywidualną dokumentacją techniczną;
8.2.2. Sprawdzenie zgodności z umową, projektem budowlanym, i innymi elementami dokumentacji
projektowej;
8.2.3. Sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie;
8.3. Odbiór stolarki po wykonaniu wbudowania;
8.3.1. Sprawdzenie podparcia progu ościeżnicy;
8.3.2. Sprawdzenie zamocowania mechanicznego okna na całym jego obwodzie z uwzględnieniem
zachowania warunków dla odstępów między łącznikami mechanicznymi;
8.3.3. Sprawdzenie wykonania izolacji termicznej szczeliny pomiędzy ramą okna a ościeżem na całym
obwodzie, w tym pod progiem ościeżnicy;
8.3.4. Sprawdzenie wykonania uszczelnienia w stykach zewnętrznych i wewnętrznych szczeliny
izolacyjnej między oknem a ościeżem;
8.3.5. Sprawdzenie wykonania obróbek progu drzwi balkonowych;
8.3.6. Sprawdzenie osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego (opcjonalnie);
8.3.7. Sprawdzenie prawidłowości ustawienia okna w murze. Odchylenie od pionu i poziomu przy
długości elementu do 3,00 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m;
8.3.8. Sprawdzenie prostokątności okna; różnica długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł nie
powinna być większa niż 2,0 mm przy długości elementu do 2,00 m oraz niż 3,0 mm przy długości
elementu powyżej 2,00 m.
8.3.9. Sprawdzenie prawidłowości otwierania okna. Otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno
odbywać się bez zahamowań i bez przeszkód. Skrzydło nie powinno otwierać się oraz zamykać
się pod własnym ciężarem. Zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy
zapewniając szczelność między tymi elementami.
8.4. Sprawdzenie prawidłowego zabezpieczenia zamontowanych okien.
8.5. Poszczególne fazy robót zanikających zostaną odebrane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
8.6. Po zakończeniu całości robót polegających na wymianie stolarki okiennej, dokonany zostanie
odbiór robót i zostanie sporządzony protokół odbioru;
8.7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek Wykonawca robót jest
zobowiązany do ich usunięcia.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

(opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących)

9.1.

Wycena robót obejmuje również wykonanie niżej wymienionych robót tymczasowych i prac
towarzyszących:
9.1.1.
Montaż i demontaż wszelkich rusztowań, pomostów i zabezpieczeń;
9.1.2.
wywóz gruzu uzyskanego z rozbiórek, przeróbek i demontaży do właściwego miejsca
przeznaczonego na odpady;
9.1.3.
sprzątnięcie pobliskiego otoczenia po wykonanej pracy;
9.2. Podstawę płatności stanowi protokół odbioru prawidłowo wykonanych robót podstawowych
zgodnie z pkt. 7, oraz robót tymczasowych i towarzyszących zgodnie z pkt. 9.1.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne)

10.1.
10.2.

szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
przedmiar robót;

SST.01.03.08.01. Montaż stolarki okiennej.

170925

