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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE ŚCIANY 
PRZESUWNEJ 
 

1.1  Zakres przedmiotowy specyfikacji technicznej obejmuje opis robót i wymagań 

technicznych  dla  wykonania robót związanych z „WYKONANIEM  I MONTAŻEM ŚCIANY 
PRZESUWNEJ POMIĘDZU ROZPRĘŻALNIA A HALĄ TRENINGOWO-WIDOWISKOWĄ   W 
OBIEKTACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD  WIELOFUNKCYJNEGO OŚRODKA SPORTOWO - 
REKREACYJNEGO W ZAKRZOWIE, UL. PARKOWA - ETAP I”  . gm. Polska Cerekiew 
 
Podstawowe parametry ściany: 
Długość                                          23,22 m 

Wysokość                                         4,98 m 

 Grubość panelu                             10,0 cm 

 Max. ciężar 1 m
2 

   ściany              30 kg  

Izolacyjność dźwiękowa    Rw 42/43 dB 

Wartość współczynnika U            1,0-0,55 W/m
2
*K 

Wyposażenie standardowe 

Elektroniczne sterowanie otwieraniem 

Zabezpieczenie ogniowe standardowe 

Reakcja na ogień  - trudno zapalny 

Wykończenie powierzchni zestaw klasyczny 

System zawieszenia – do dolnego pasa stalowego wiązara kratowego 

 
Konstrukcja elementu zwięzła, szczelna,  konstrukcja oparta na warstwowej i lekkiej 
technologii, wytrzymale warstwy zewnętrzne otaczające wypełnienie akustyczne.  
 Dobra szczelność całego systemu.  
Konstrukcja ramowa z przetłoczeniem uszczelniającym musi tworzyć samonośną całość. 
 Kształtowniki systemu akustycznie oddzielone dzięki elastycznym przetłoczeniom, służącym 
do uzyskania znacznie obniżonych poziomów przenoszenia dźwięku pochodzącego od 
konstrukcji. 
Optymalne i stabilne elementy 
 
 Składowanie elementów zostało określone na załączonym rysunku 

Wykończenie elementów o wysokiej jakości, odporne na zarysowania i uderzenia. 

Rodzaj wykończenia  - laminat drewnopodobny. 

 Odbiór wykonanych robót. 
 
Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy 
przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów. 

� Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi. 
� Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do 

przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących 
przedmiotem odbioru a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i 
uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych, dziennika 
robót (budowy), aktualną dokumentację powykonawczą 
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� Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić zgodność wykonywanych robót z umową, dokumentacją projektowo- 
kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami, 

- sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów   

- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami 
prób montażowych, sprawdzając przy tym również wykonanie zleceń i ustaleń 
zawartych w protokołach prób i odbiorów, 

 
� Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i oddającego wykonane roboty i przez osoby biorące 
udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku 
odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. 
 

 

 


