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Szczegółowy zakres robót w przedmiarze robót budowlanych.
Część budowlana
Stolarka okienna – CPV 45421000-4, 44115400-3
Stolarka drzwiowa – CPV 45421000-4

.

SZCZEGÓŁOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOLARKA OKIENNA I
DRZWIOWA

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej.
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 objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.
W zakres tych robót wchodzą :.
−

okna z profili PCV wielokomorowych ze szkłem P4 ,k=1,1W/m2K

−

drzwi z profili aluminiowych ocieplanych z płytą z poliuretanem obłożonym blachą
aluminiową , z klamką oraz dwoma zamkami

−

podokienniki okienne z postformingu oraz parapety zewnętrzne aluminiowe

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami.
2.1 Okna z PCV uchylno- rozwierane o następujących parametrach -

- ościeżnice i skrzydła: profile izolowane termicznie
- oszklenie: szkło P4
- okucia obwiedniowe z mikrowentylacją, przeciwwyważeniowe
- uszczelki : przylgowe wciskane
- współczynnik przenikania ciepła dla szyby U [W/(m2K)]: 1,1
- współczynnik izolacyjności akustycznej dla szyby Rw [dB]: 32
- infiltracja powietrza: 0,8
- szczelność na wody opadowe: szczelne przy różnicy ciśnień 200Pa
Parapety wewnętrzne:
- parapety wewnętrzne gr. 30 mm postforming
Parapety zewnętrzne
-blacha aluminiowa 1,0mm malowana proszkowo
2.2 Stolarka drzwiowa zewnętrzna.
- profil aluminiowy ocieplany z wypełnieniem z płyty PCV
- dwa zamki +klamka
2.3. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych , suchych i przewiewnych
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome i równe
3.Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru
4. Transport
Każda partia wyrobu przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i
transportować w odrębnych opakowaniach
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie
5. Wykonanie robót
Przygotowanie ościeży.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z
wymogami podanymi w tabeli poniżej.

5.1.3 Skrzydła okienne i drzwiowe , ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady
powierzchniowe.
5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej
5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej
w sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładach lub listwach
dystansowych. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą •
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze niż 1 mm na 1 m wysokości okna, nie
wiecej niż 3mm
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
- 2mm przy długości przekątnej do 1m
- 3mm przy długości przekątnej do2m
- 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny
miedzy ościeżem a ościeżnica materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
świadectwa ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
• Osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć .
• Osadzenie parapetów wykonać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowej
• Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub kotew rozporowych osadzonych w ościeżu
• Szczeliny miedzy ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu świadectwem ITB
• Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie
6. Kontrola jakości
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest: szt. lub m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty wymienione w B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnione w
pkt.5
9. Podstawa płatności
Płaci się za ustalona ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualna naprawę powstałych uszkodzeń
10. Przepisy związane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana . Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

Pn-78/B-13050

Szkło płaskie walcowane

PN-75/B-94000

Okucia budowlane. Podział

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000

