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1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru podłogi drewnianej powierzchniowo elastycznej wykończoną wykładziną sportową w Sali 
sportowej o wymiarach 10,15x17,67 m w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu. 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót obj ętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie podłogi drewnianej w przedmiotowym obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami), 

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

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z 
późniejszymi zmianami). 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

 

2.2. Posadzka sportowa sali gimnastycznej. 

Projekt przewiduje podłogę sportową elastyczną na podwójnych legarach z nawierzchnią z wykładziny 
sportowej. 

 

2.2.1. Izolacja 

Na podkładzie betonowym należy ułożyć izolacja przeciwwilgociowa z folii PE o grubości 0,20 mm. 

 

 

 

 



 

 

2.2.2. Klocki drewniane pod legary 

Pod legarami należy ustawić klocki drewniane odpowiednio wypoziomowane 10x10x12 cm w 
rozstawie co 60 cm na całej powierzchni Sali. Na klockach należy ułożyć podkładki elastyczne gr. 10 
mm ze spienionego polietylenu oraz drewniane kliny poziomujące.  

Klocki drewniane muszą być zaimpregnowane środkiem ogniochronnym oraz owado- i grzybobójczym 
i muszą posiadać świadectwo impregnowania środkiem ognio- i biochronnym do stopnia 
trudnopalności posiadającym Aprobatę Techniczną ITB oraz ocenę higieniczną PZH. 

Wilgotność elementów nie powinna przekraczać 12-14%. 

 

2.2.3. Legarowanie. 

Podwójny legar dolny należy wykonać ze struganych dwustronnie desek z drewna iglastego II-giej 
klasy o grubości 25 mm i szerokości ok. 100mm przełożonych wkładką elastyczną gr. 10 mm ze 
spienionego polietylenu. 

Na dolny legar poprzecznie należy ułożyć górny legar ze struganych dwustronnie desek z drewna 
iglastego II-giej klasy o grubości 25 mm i szerokości ok. 100mm w rozstawie co 50 cm. Stosować 
deski o długości 250 cm.   

Deski muszą być zaimpregnowane środkiem ogniochronnym oraz owado- i grzybobójczym i muszą 
posiadać świadectwo impregnowania środkiem ognio- i biochronnym do stopnia trudnopalności 
posiadającym Aprobatę Techniczną ITB oraz ocenę higieniczną PZH. 

Wilgotność elementów nie powinna przekraczać 12-14%. 

Dopuszcza się stosowanie legarów ze sklejki, jeżeli taki jest system firmy wykonującej podłogi 
sportowe. 

 

2.2.4. Płyta rozkładaj ąca obci ążenia 

Należy zastosować dwie warstwy płyty wodoodpornej OSB-3 gr. 10 mm. Drugą warstwę należy z 
przesunięciem w stosunku do pierwszej warstwy. 

 

2.2.5. Wykładzina sportowa 

Stosować wykładzinę sportową grubości 4mm, o parametrach odpowiadających wymaganiom normy 
DIN 18032  – jak w tabeli: 

 

 

Parametry wg. DIN 18032 cz.2 Norma DIN 

Absorpcja energii  (KA55) min. 53% 

Pionowe odkształcenie standardowe (StVv) min 2,3 mm 

Sprężystość powierzchniowa (W500) max 15% 

Odbicie piłki (BR) min 90% 

Współczynnik tarcia (µ) 
min 0,4 

max 0,6 

Obciążenie toczne (VRL) 1500 N 

 

 

 



 

 

2.2.6. Elementy ł ączące. 

Elementy drewniane łączyć za pomocą wkrętów lub zszywek do drewna. 

Wykładzinę kleić do płyt za pomocą klejów zalecanych przez producenta wykładziny sportowej.  

Nie używać kleju po terminie ważności.  

Do połączenia styków wykładziny stosować sznury spawalnicze zalecane przez producenta 
wykładziny. 

 

2.2.7. Malowania linii boisk sportowych. 

Ze względu na niewymiarowość sali sportowej i tym samym brakiem możliwości wyróżnienia 
jakiegokolwiek boiska spełniającego zasady wymiarowania wraz za strefami bezpieczeństwa, nie 
przewiduje się malowania linii.   

 

2.2.8. Listwy przy ścienne 

Stosować cokoły przyścienne z otworami wentylacyjnymi. 

 

2.2.10. System wentylacji podpodłogowej. 

Ze względu na niewielką powierzchnie sali sportowej, poniżej 200,00 m2, nie ma konieczności 
wykonania wentylacji podpodłogowej.  

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Do wykonywania robót wykładzinowych należy stosować: 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomice, 

- wkładki dystansowe, 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 

- gąbki do mycia oraz czyszczenia wykładziny, 

- noże do cięcia wykładzin, 

- inne konieczne do wykonania robót. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały przewozić krytymi środkami transportu, zapobiegając zamoczeniu szczególnie materiałów 
drewnianych. 

5. Wykonywanie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Podło ża pod wykładziny. 

Podkład pod wykładziny PCW w korytarzu i pomieszczeniu technicznym należy wyrównać za pomocą 
wylewki samopoziomującej gr. 4 mm.  

Grubość warstwy wyrównawczej na sali sportowej wynosić powinna 8 cm. W warstwie wyrównawczej 
należy ułożyć zbrojenie z siatki zgrzewanej 10x10 cm z prętów gładkich śr. 5 mm. 



 

 

Powierzchnia podkładu betonowego powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, 
czysta, odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone 
odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie może wynieść 
więcej niż 4 mm na długości łaty kontrolnej o długości 3m. 

Szczególnie ważne jest badanie wilgotności podkładu, co należy do wykonawcy robót podłogowych. 
Dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3% przed wykonaniem 
kolejnych warstw. 

W podkładzie należy wykonać szczeliny dylatacyjne. Powinny one być wykonane w miejscach 
dylatacji całego budynku oraz w liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie różniących się 
obciążeniach; Niezależnie od wykonania szczelin dylatacyjnych, wynikłych z konstrukcji budynku, w 
posadzce powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe w odległościach, nie przekraczających 
wartości normowych. Szczeliny przeciwskurczowe wykonywane w podkładzie betonowym jako 
nacięcia o głębokości równej  1/3– 1/2 grubości wylewki powinny być wykonane zgodnie z PN i dzielić 
podłogi na pola o powierzchni zgodnie z wymogami PN. 

 

5.2. Wykonanie podłogi sportowej na sali gimnastycz nej. 

5.2.1.Konstrukcja podłogi. 

Wskazane jest aby podłogę sportową w całości wykonywała firma, która posiada doświadczenie w 
wykonywaniu tego typu podłóg.  

Ze względu, iż na polskim rynku brak stosownej dokumentacji, która w jednoznaczny sposób 
podawałaby wymagania stawiane podłogom sportowym wskazane jest stosowanie się do wymagań 
normy DIN 18032:kwiecień 2001. 

Na płycie betonowej wykonać izolację wodoszczelną z folii. Folię układać na zakładkę min. 15cm i z 
wywinięciem na ściany boczne min. 30cm.  

Przed legarowaniem należy ustawić klocki drewniane impregnowane 10x10x12 cm w rozstawie co 50 
cm, na których należy ułożyć pierwszą warstwę podkładek sprężystych ze spienionego polietylenu 
grubości 10 mm.    

Legarowanie krzyżowe, tzw. ruszt drewniany układać na podkładkach dystansowych i odpowiednio 
wypoziomować. Dolny legar podwójny z desek gr. 25 mm i szer. do 100 mm przedzielony podkładką 
sprężystą gr. 10 mm. układany po krótszym boku sali. Legar górny z desek gr. 25 mm i szer. do 100 
mm układać wzdłuż dłuższego boku sali. Rozstaw między osiami desek ok. 500mm. Wszystkie 
elementy drewniane połączyć ze sobą wkrętami lub zszywkami. 

Na legarach ułożyć warstwę izolację paroszczelną z folii PE. Folię układać na zakład min. 15cm.  

Następnie ułożyć dwie warstwy płyt OSB-3, rozkładające obciążenie o grubości 10mm każda, z 
przesunięciem warstw względem siebie. Styki płyt i miejsca po wkrętach zaszpachlować.  

Do tak wykonanej konstrukcji przykleić, na całej powierzchni, wykładzinę sportową. Podczas klejenia 
temperatura podłoża powinna co najmniej 15ºC.  

Łączenie styków arkuszy wykładziny wykonać poprzez spawanie na gorąco za pomocą sznurów 
spawalniczych. Stosować sznury zalecane przez producenta wykładziny sportowej. Spawanie można 
rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Styki wykładziny sfrezować za pomocą 
ręcznej lub automatycznej frezarki a następnie w powstałe wyżłobienie prowadzić na gorąco sznur 
spawalniczy o średnicy Ø 4mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystający ponad 
powierzchnię arkuszy należy ściąć tak, aby tworzyły z wykładziną jedną powierzchnię. Ścinanie 
nadmiaru sznura prowadzić w dwóch etapach 

- wstępne ścięcie spawu, które wykonać należy specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą lub za 
pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzić tak aby sznur został ścięty ok. 1mm nad 
powierzchnią wykładziny.  Ścinanie to można wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły 

- właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic zwracając uwagę, aby nie 
uszkodzić brzegów wykładziny – ścinanie to prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu. 

 



 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmować: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując wykładziny z projektem 
przez oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków itp.) 

- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych 
przez dostawców. 

- prawidłowość wykonania posadzki sportowej 

• wyglądu zewnętrznego i jednolitości barwy i wzoru – posadzka powinna  być wykonana z 
materiałów tego samego rodzaju i gatunku oraz tej samej grubości, 

• związania posadzki z podkładem – posadzka musi wykazywać związanie z podkładem na 
całej powierzchni, niedopuszczalna jest obecność pęcherzy, fałd oraz odstawanie 
arkuszy, 

• prawidłowości powierzchni – na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się 
nierówności bądź plamy i uszkodzenia mechaniczne, prześwit pomiędzy łatą przyłożoną 
w dowolnym miejscu nie powinien wynosić więcej niż 2mm, 

• prawidłowości wykonania styków -  sprawdzenie wykonania spawów, 

• wykończenia posadzki – listwy przyścienne, listwy narożne i noski schodowe muszą 
całkowicie przylegać do podłoża i być trwale przymocowane, 

• działania wentylacji podpodłogowej pod posadzką na sali gimnastycznej, 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m2  wykonanej posadzki.  

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Odbiór gotowych posadzek następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane 
podczas prac . 

Zgodność wykonania posadzki stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 
wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 

Posadzki powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania jest negatywny, posadzka nie powinna zostać przyjęta. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 - jeżeli to możliwe, poprawić posadzkę i przedstawić ja do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki oraz 
jeżeli inwestor wyrazi zgodę – obniżyć wartość wykonywanych robót, 

W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – usunąć posadzkę i wykonać ją 
ponownie. 

Protokół odbioru gotowych posadzek powinien zawierać: 



 

 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzki z zamówieniem. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- koszty robocizny, 

- koszty ogólne, 

- koszty pracy sprzętu, 

- zysk, 

- koszty transportu i utylizacji materiałów rozbiórkowych, 

- zakup i transport materiałów, 

- prace przygotowawcze, 

- oczyszczenie podkładów pod posadzki, 

- zagruntowanie podkładów, 

- posadzki sportowej, 

- uporządkowanie miejsca robót, 

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora, 

- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 

Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
Wytyczne producentów nawierzchni sportowych. 
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego stosowania. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

 

10.2. Inne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2004.  


