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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu uzupełniających robót murarskich z 

osadzeniem w  gniazdach stalowego podciągu  na przedsięwzięciu pn.: 
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1.2 Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mięć  miejsce  tylko  w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, ze podstawowe wymagania beda spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  
celu wykonanie robót murowych w  obrębie remontowanych elewacji budynku . 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w SST- 00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne.” 
 
Element  murowy - jest  to  drobno   lub  średniowymiarowy  wyrób budowlany  przeznaczony  do  
ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych. 
Zaprawa  murarska  - jest  to  zaprawa  budowlana  przeznaczona  do  stosowania  w     
konstrukcjach budowlanych do  spajania elementów  murowych 
Wyroby pomocnicze - są to różnego rodzaju wyroby metalowe lub  z  tworzyw sztucznych 
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające tj.:  kotwy , łączniki, wsporniki , 
nadproża, wzmocnienia ścian  
Warstwa konstrukcyjna - część ściany oparta na fundamencie , przenosząca obciążenia  własne  
muru , obciążenia stropów i od zabudowy otworów i mocowanych 
Warstwa izolacyjna -nałożona na  warstwę konstrukcyjna i trwale z  pnia połączona powłoka lub 
warstwa materiału , którego zadaniem jest przede  wszystkim nadanie zdolności izolacyjnych murowi 
Kotwienie  -mocowanie warstwy   izolacyjnej lub elementów  instalacji  i  wyroby  pomocnicze  w   
warstwie nośnej 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakosc  ich  wykonania  oraz  za  zgodnosc  z  
dokumentacją projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczace  
robót  podano  w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Materiały stosowane do wykonywania robót murowych  powinny miec: 
–   Aprobaty Techniczne lub byc produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami, 
–   Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN, 
–   Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
–   Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 
polskich, 
–   na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. 
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Sposób transportu i  składowania  powinien  byc  zgodny  z warunkami  i  wymaganiami  podanymi  
przez producenta. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST -00.00 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mięć m.in.: 
–   Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
–   Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
–   Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
–   Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 
polskich, 
–   na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i  składowania  powinien  być  zgodny  z warunkami  i  wymaganiami  podanymi  
przez producenta. Wykonawca obowiazany  jest  posiadac  na  budowie  pelna  dokumentacje  
dotyczaca  skladowanych na budowie materialów przeznaczonychdo wykonania robót murowych . 
 
Rozróznia sie I i II  kategorie elementów  murowych . 
*  kategoria  I  -  zaliczasie  elementy  murowe  ,  których  producent  deklaruje  ,  ze  w    zakladzie 
stosowana  jest  kontrola jakosci , której wyniki stwierdzaja , 
ze prawdopobienstwo wystapienia sredniej wytrzymalosci  na  sciskanie mniejszej od  wytrzymalosci 
zadeklarowanej jest nie  wieksze niz 5% 
* kategoria II - zalicza  sie elementy murowe , których producent deklaruje  ich  wytrzymalosc srednia 
, a  pozostale wymagania  kategorii I nie sa  spelnione. 
Wlasciwosci  elementów     murowych  powinny  byc  zgodne  z     wymaganiami  podanymi  w  PN 
przedmiotowych lub aprobatach technicznych. 
Klasy elementów oraz  ich wlasciwosci nalezy dobierac w  zaleznosci od  rodzaju i   przeznaczenia 
konstrukcji , przewidywanych wartosci 
obciazen dzialajacych na  konstrukcje oraz warunków srodowiskowych .specyfikacji  technicznej  
wykonania  i  odbioru  robót  pokrywczych,  opracowanych  dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 
Wszelkie  materialy  do  wykonania  robót  murowych  powinny  odpowiadac  wymaganiom zawartym 
w normach polskich lub aprobatach technicznych 
 ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.2. Cegły wg PN-75/B-12001 
 
2.2.1 Cegly   
Wymiary 25 x 12 x 6,5 cm w  klasach 5,7, 5 , 10, 15, i 20   
 
2.2.2 Zaprawy do  murowania 
Rozróżnia  sie  zaprawy   produkowane  fabrycznie   oraz  zaprawy   produkowane   na   budowie.     
Stosowanie  zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla których 
kontroluje się dozowane składników i wytrzymalosc zaprawy) upowaznia do zakwalifikowania 
wykonanie robót do kategorii A (przy spelnieniu pozostalych wymogów zgodnie   PN-B-O3002   1999)  
 
Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla Których ustala sie marke zaprawy tylko na 
podstawie jej orientacyjnego skladu objętościowego, kwalifikuje wykonanie robót do kategorii B. 
Przyporzadkowanie zaprawy o dane] wytrzymałości średniej do odpowiedniej Klasy zaprawy powinno 
byc zgodne z zakresem zmian wytrzymalosci zaprawy podanym w tablicy wytrzymalosci przypisany 
klasie zaprawy 
Zaprawy murarskie do cienkich spoin sa przeznaczone do laczenia elementów murowych na cenkic 
spoiny grubosci od 1do 3 mm 
Zaprawe  otrzymuje  sie  w  wyniku  wymieszania  z woda  na  placu  budowy  fabrycznie  
zaprojektowanej  i przygotowanej mieszanki suchej. 
Mieszanka  taka  sklada  sie  ze  spoiwa  mineralnego  (cementu  lub  z  cementu  i  wapna),  spoiw  
polimerowych, drobnoziarnistych wypelniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 1.0 mm 
oraz z dodatków i domieszek technologicznych. 
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 Mieszanka  sucha  poza  cementem  moze  zawierac  równiez  spoiwo  wapienne.  Najczesciej  sa 
stosowane  domieszki uplastyczniajace i zwiekszajace przyczepnosc zaprawy do podloza. 
Zaprawa  moze byc stosowana do recznego laczenia  elementów murowych , pustaków i  bloczków 
wg  zasad okreslonych   w  PN-B/03002/1999.  Wiekszosc  zapraw jest  przeznaczona do  murowania  
scian  wewnetrznych  w pomieszczeniach w srodowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia 
rumów zewnetrznych, nadziemnych otynkowanych 
lub w inny sposób zabezpieczonych przed bezposrednim oddzialywaniem wody opadowej i mrozu 
Rozróznia sie zaprawy do murów z elementów ceramicznych, silikatowych, z betonu zwyklego, z 
betonu lekkiego, z betonu komórkowego i z kamienia naturalnego. Sa równiez zaprawy uniwersalne, 
np. do murów z silikatów i z betonukomórkowego. Tolerancje wymiarowe elementów murowych, 
przeinaczonych do murowania na cienkie spoiny, nie powinny przekraczac w przypadku wysokosci i 
plaskosci ±1,5 mm (zalecane ±1,0 mm). 
 
2.2.3    Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 - tu  C180  
Ceowniki dostarczane sa o długościach: 
do 80 mm - 3 do 12 m; 80 do 140 - 3-13 m powyżej 140 mm- 3 do 15 m 
z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; 
do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 
2.2.4  Pręty ze  stali zbrojeniowej # 16 mm StO 
 
2.3 Składowanie materiałów 
 
Elementy murowe,cegła moga byc przechowywane na zewnatrz, ale powinny byc zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 
Dlatego tez elementy tafcie skladuje sie zafoliowane na paletach ustawionych na równym, suchym 
podlozu.  
Od góry palety powinny byc nakryte przenośnymi palatkami . 
Elementy drazone ceramiczne,  silikatowe, betonowe, bloczki z betonu komórkowego powinny byc 
przechowywane na paletach pod dachem (wiatry), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem 
sniegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowej. 
Elementy gipsowe powinny byc skladowane na paletach w zamknietych pomieszczeniach. 
   Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca sie przechowywac w workach w zamknietych i 
zabezpieczanych przed wilgocia magazynach . 
 Kruszywa moga byc skladowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wyłącznie na terenie suchymi i 
odwodnionym. 
 
3. SPRZET 
 
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  SST  -  00.00      Kod  CPV  45000000-7  
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i plaszczyzn sa stosowane nastepujace 
narzedzia: 
 - pion murarski, lata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania plaszczyzn, 
- wąż wodny do wyznaczania jednakowych poziomów, poziomnico uniwersalna, lata  kierunkowa, 
 - warstwomierz do  wyznaczania  poziomu  poszczególnych  warstw,  <3o  zaczepiania  sznura  i  do  
wyznaczania  kierunku, 
- sznur murarski, katownik murarski, wykrój. 
Do  przechowywania materialów  budowlanych w  poblizu stanowiska  roboczego  sluza:  kastra  i  
szafel  do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe. 
Murarz stosie bezposrednio przy murowaniu, kielnie murarskie róznej wielkosci i przeznaczenia,  
czerpak, wiaderko i lopate do zapraw. 
Do obróbki elementów murowych sa uzywane: mlotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak 
murarski, pucka murarska, drag murarski oraz inne specjalistyczne narzedzia, 
np. do obróbki kamieni naturalnych. Waznym elementem na stanowisku murowania sa rusztowania. 
 Przy murowaniu zwyklym budynków o wysokosci kondygnacji ok. 3 m stosuje sie trzy poziomy 
murowanie: ze stropu na wysokosc nie wieksza niz 1,2 m , dalej murowanie z rusztowan wysokości 
 1 - 1.2 m oraz 2,0 - 2,1 m. 
 Rusztowania  powinny wytrzymywac obciazenia technologiczne nie mniejsze niz 2 kN/m2. 
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4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00.00  Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
Materiały przewozi sie luzem, ale z uwagi na mozliwosc uszkodzen w czasie transportu, zaladunku  
i rozladunku, a pózniej w czasie magazynowania, nalezy raczej dostarczac wyroby na paletach. 
Wyroby  na  paletach  laduje  sie  j  rozladowuje  jedynie  mechanicznie.  Palety  nalezy ustawiac  
scisle  jedna  obok  drugiej,równomiernie na calej powierzchni, miedzy burtami pojazdu 
transportowego a paletami trzeba zachowac odpowiedni dystans. 
 Palety powinny byc tak ustawione, aby byt mozliwy wyladunek obustronny. 
Zaladunek i wyladunek wyrobów luzem odbywa sie recznie. Wyroby nalezy ukladac scisle jeden obok 
drugiego, dluzszym bokiem kierunku jazdy. 
 Wysokosc ladunku nie moze przekraczac wysokosci burt pojazdu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakosc  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  
dokumentacją projektowa,  SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.   
 
Po wykonaniu gniazd  do osadzenia podciągu z 2 C180 należy połączyć ceowniki prętami #16 mm  
dł. 20 cm  co 40 cm poprzez  spawanie i osadzić  w  poziomie pod istniejącym stropem podciąg. 
Końce  belek w gniazdach należy obmurować cegłą powstałą  belkę owinąć siatką druciana np. 
Rabitza pod otynkowanie  
 
•     Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur powinny 
zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami   technologicznymi 
 
  5.2 Grubość spoin 
 
Nominalna grubosc spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy 
uzyciu zapraw zwyklych i lekkich nie powinna przekraczac 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm, 
•    Spoiny pionowe uwaza sie za wypelnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 1/4 długości  
•          Przy  stosowaniu zapraw  do  spoin cienkich grubosc  nominalna  spoin wsporych nie  powinna  
być wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm. 
•      Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny byc spoinowane. Spoinowanie mozna 
wykonywac równoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu 
 Profile spoiny powinny zapewniac odprowadzanie wody opadowej pozaobreb spoiny. 
Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowano nalezy wykonywac na spoiny niepelne, 
pozostawiajac spoine niewypelniona zaprawa na glebokosc 
ok. 15 mm od lica. 
•     W murach zbrojonych poprzecznie grubosc spoin powinna byc o 5 mm wieksza od srednicy 
zbrojenia umieszczonego w spoinie. 
 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5.Roboty podlegają odbiorowi.    
  Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 
 
Badania konstrukcji murowych 
Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i narożnikach na zgodność z 
ustaleniami należy przeprowadzić na podstawie ogledzin i zapisów w dzienniku budowy. 
•       Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia zaprawa nalezy przeprowadzic na podstawie 
oględzin i  pomiaru  tasma  z  podzialka  milimetrowa.  W   przypadku  murów  zewnetrznych  
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spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzic na losowo wybranej scianie za pomoca tasmy 
stalowej. Do oceny nalezy  przyjmowac  srednia  grubosc  spoiny  ustalona  przy  zalozeniu  srednich  
wymiarów  cegly  na odcinku sciany o dlugosci co najmniej 1,0 m 
•  Sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  plaszczyzny  oraz  prostoliniowosci  krawedzi  nalezy 
przeprowadzic  przez przykladanie  laty  kontrolnej o  dlugosci  2,0  m w  kierunkach  prostopadlych  
na skrzyzowana murów oraz na 
powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy lata i powierzchnia lub krawedzia muru   
dokladnoscia do 1 mm . 
•          Sprawdzenie  planowosci  powierzchni  i  krawedzi  muru na  wysokosci  jednej  kondygnacji  
należy przeprowadzac za pomoca pionu murarskiego i przymiaru z podzialka milimetrowa. 
•       Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz 
 usytuowania  scian poszczególnych kondygnacji  nalezy  przeprowadzac  za  pomoca   pomiarów 
geodezyjnych. 
•       Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzic z pomoca poziomnicy murarskiej 
lub wężowej oraz łlaty kontrolnej, a w przypadku budynków o dlugosci powyzej 20 m 
       - za pomoca niwelatora 
•  Sprawdzenie  prawidlowosci  wykonania  scianek  dzialowych,  nadprozy,  gzymsów,  przewodów, 
przerw dylatacyjnych oraz osadzania oscieznic nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.1 Jednostka obmiarowa 
- dla robót murowych z  z cegły– 1 m3 wykonanych murów 
7.2 Ilość  robót  określa  sie  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem   zmian 
podanych   w  dokumentacji  powykonawczej  zaaprobowanych   przez   Inspektora   nadzoru   i 
sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8 
 
8.1 Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 
 
Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacja  projektowa  i  SST  oraz  pisemnymi  
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Podstawa odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu sa: 
–    pisemne   stwierdzenie   Inspektora   nadzoru   w   dzienniku   budowy   o   wykonaniu   robót   
zgodnie   z dokumentacja projektowa i SST,  
- sprawdzenie atestów na  wbudowane  materiały i elementy gotowe 
 
8.3 Odbiór końcowy 
 
Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  w dzienniku  
budowy zakończenia robót murarskich . 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych murów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych murów wg pkt. 6 SST dalo 
pozytywne wyniki. 
Do odbioru robót maja zastosowanie postanowienia zawarte w SST 00 Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9.PODSTAWA PLATNOSCI 
9.1 Roboty murowe 
Podstawa  platnosci  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawce  za  jednostke  
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosc (kwota) podana 
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. 
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Cena   jednostkowa   lub   kwota   ryczaltowa   pozycji   kosztorysowej   bedzie   uwzgledniac   
wszystkie czynnosci,  wymagania  i  badania  skladajace  sie  na  jej  wykonanie,  okreslone  dla  tej  
roboty  w  SST  i  w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robót beda obejmowac: 
* robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami, 
* wartosc  zuzytych  materialów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  
i transportu na teren budowy, 
* wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, 
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Ceny jednostkowe moga byc waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT. 
Płaci sie za ustalona ilosc jednostek : 
–   dla robót murowych z  cegły  –  m3       wykonanych murów 
Cena jednostkowa takze   obejmuje: 
–   przygotowanie stanowiska roboczego, 
–   dostarczenie materialów i sprzetu, 
–   przygotowanie lub dostawe zaprawy 
–   obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obslugi, 
–   ustawienie i rozbiórke rusztowan o wysokosci do 4 m, 
–   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialów, 
–   likwidacja stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
 10.1 Normy 
1)     PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych  betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze  
2)     Metody badan zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000. PN-EN 
1015-3:2000, PN-EN 
1015-42000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; 
3)     Metody badan elementów murowych : PN-EN 772-3.2000, PN-EN 772-7:2000. PN-EN 
772-9:2000, PN-EN 772-10.2000, 
4)     PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie 
5)     PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania 
techniczne badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 5/92 póz, 22 
6) PN-B/10106; 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych". 
7) PN-B/2030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowane, przechowywane i 
transport" 
8) PN-B-12050:1995 „Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane 
9) PN-B-12051:1995 „Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly modularne 
10) PN-B/12054:1995   Wyroby  budowlane   silikatowe.   Ksztaltki  scienne,   pustaki   
wentylacyjne,   pustaki ogrodzeniowe". 
11) PN-B-12055:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne, Pustaki scienne modularne", 
PN-B-12055/A1:199B „Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki scienne modularne (Zmiana 
AI) 
12) PN-B-12062.1997 „Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne 
13) PN-B/12 066-1998 „Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy". 
„Specyfikacja techniczna  wyrobów dodatkowych  do wynoszenia  murów   
Czesc  3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych 


