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Вступ 

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів спеціальності 

5.06010101 «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» з метою 

поглибленої підготовки якості засвоєння розділів технології опоряджувальних 

робіт та захисту споруд, у яких розглядаються найрізноманітніші та 

найсучасніші технології влаштування підлог, стель, фасадів, декоративних 

штукатурок, шпаклівок, шпалер, плиток та інше. 

Основною задачею роботи студентів є придбання достатніх теоретичних 

знань і практичних умінь щодо виконання опоряджувальних робіт. 

Дані методичні вказівки в значній мірі допоможуть студентам краще засвоїти 

всі тонкощі у виконанні тих чи інших робіт при влаштуванні будь-якого 

покриття. 
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Загальні відомості про корозію 
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Розділ 8. Теплоізоляція поверхонь 
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Розділ І. Штукатурні роботи  

 

Тема 1. Загальні положення про штукатурні роботи 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела: 

Призначення і види штукатурок.Пристрої для виконання опоряджувальних 

робіт на висоті. Ручний інструмент, інвентар і пристрої. [1] ст.88-99 

Вимоги до готовності будівлі під штукатурення. Вимоги до поверхонь, що 

підлягають штукатуренню.Вимоги до поштукатурених поверхонь.[1] ст.99-103 

Питання для самоконтролю 

1. Які роботи називають штукатурними? 2. Які функції виконує штукатурка? 3. 

Як класифікують штукатурку залежно від призначення? 4. Де застосовують 

високоякісну штукатурку? 5. Коли опоряджувальні роботи виконують з помостів, а 

коли з риштувань? 6. Що таке поміст і як його виготовляють? 7. З яких елементів 

складається універсальний інвентарний столик? 8. Що ви знаєте про трубчасті 

безболтові риштування? 9. Які інструменти використовують під час підготовки 

поверхонь до штукатурних робіт? 10. В яких випадках використовують лузгове та усьонкове 

правила? 11. Яким інструментом користуються, обробляючи русти?12. Що таке гнучкий 

водяний рівень? 13. Що таке малка? 14. Для чого призначені затискачі? 15. Який ви знаєте 

інвентар для штукатурних робіт? 16. Які вимоги висувають до готовності будівель під 

штукатурення? 17. В яких випадках поверхні штукатурять без додаткової (спеціальної) 

підготовки? 18. Які допускаються відхилення поштукатуреної поверхні від вертикалі під час 

виконання простої штукатурки? 19. Які допускаються відхилення поштукатуреної поверхні 

від горизонталі під час виконання високоякісної штукатурки? 20. Які можуть бути відхилення 

карнизу від прямої лінії між їх перехрещенням та кутами при високоякісній штукатурці? 

Тести 

1. Залежно від призначення штукатурки класифікують на: 

а) звичайні та декоративні; 

б) звичайні та надзвичайні; 

в) прості та складні. 

2. Які штукатурки не потребують фарбування поверхні чи її опорядження 

іншими матеріалами і мають закінчений кольорово-фактурний вигляд? 

а) звичайні; 

б) декоративні; 

в) спеціальні. 

3. Всередині приміщення на висоті до 4 м стіни і стелі опоряджують із: 

а) колисок; 

б) помостів; 

в) пересувних вишок. 

4. Інвентарні риштування бувають: 

а) трубчасті та модульні; 

б) струнні та рамні; 

в) немає правильної відповіді. 

5. Який інструмент використовують для розчищення тріщин при підготовці 

поверхні до штукатурних робіт? 

а) ножівку; 

 



 

 

б) скарпель; 

в) ніж для опоряджувальних робіт. 

6. Дерев’яна терка призначена для: 

а) накидання розчину; 

б) розрівнювання ґрунтувального шару; 

в) затирання штукатурки. 

7. Дерев’яніреєчки різноманітної форми, якими розрівнюють розчин між 

дерев’яними маяками на стінах і стелях, укосах і заглушинах – це:  

а) маяки; 

б) малки; 

в)марки. 

8. Які роботи необхідно закінчити до початку штукатурних робіт? 

а) улаштування перегородок; 

б) улаштування віконних і дверних блоків; 

в) установлення вентиляційних коробів; 

г) немає правильної відповіді. 

9. У яких випадках штукатурять поверхні без спеціальної підготовки? 

а) якщо відхилення від вертикалі при кладці з цегли становить не більше 

ніж 10мм; 

б) якщо відхилення від вертикалі при кладці з дрібних блоків становить не 

більше 20мм; 

в) якщо відхилення від горизонталі не перевищує 5мм на 1м довжини. 

10. Яку товщину повинна мати високоякісна штукатурка? 

а) 15мм; 

б) 20мм; 

в) 25мм. 

 

Тема 2. Підготовка поверхонь під штукатурення 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела. 

Підготовка каменеподібних поверхонь. Підготовка стиків і каналів. 

Підготовка дерев’яних поверхонь. Провішування поверхонь. Улаштування 

марок і маяків.[1] 8т..103-116 

Запитання для контролю знань 

1. Як підготувати стіни із бутового каменю? 2. Коли цегляні й бетонні поверхні 

перед штукатуренням насікають? 3. Як працює піскоструминний апарат? 4. В яких 

випадках набивають металеву сітку або роблять плетіння із дроту по цвяхах? 5. Яка 

ширина сітки для оббивання стику дерев’яної і кам’яної поверхонь? 6. Що таке 

штукатурна дранка? З яких шарів вона складається? 7. Чому в місцях стиків між 

кінцями дранок слід залишати проміжок 2…3 мм завширшки? 8. Яка відстань між 

окремими дранками? 9. Для чого цвяхи забивають через одне-два перехрещення дранок? 10. 

Підяким кутом до підлоги мають бути розміщені дранки при оббиванні поверхні щитами? 11. 

Які інструменти використовують для провішування стін і стель? 12. Для чого провішують 

поверхні? 13. Яка технологія провішування поверхонь? 14. Як виконують розчинові марки? 

 



 

 

15. Що таке маяки? 16. Як улаштовують розчинові маяки? 17. За допомогою чого закріплюють 

інвентарні маяки на поверхні? 

Тести 

1. Від чого залежить якість штукатурки? 

а) від якості розчину; 

б) від вигляду поверхні; 

в) від марки інструмента. 

2. Що можна вставляти у шви кладки із бутового каменю через кожні 100- 

150мм для утримання штукатурного шару? 

а) шматки дроту; 

б) гуму; 

в) металеві пластини. 

3. Для того, щоб штукатурний шар міцно тримався на деревяній поверхні, її 

оббивають: 

а) металевою сіткою; 

б) дранкою; 

в) усі відповіді правильні. 

4. Стелю провішують за допомогою: 

а) ватерпаса; 

б) виска; 

в) рейки з рівнем. 

5. Стіни провішують за допомогою: 

а) ватерпаса; 

б) виска; 

в) рейки з рівнем. 

6. Розчинові смуги або дерев’яні чи металеві рейки, розміщені на поверхні на 

відстані 1,2…1,5 м одна від одної, які є напрямними для пересування правила 

або малки під час розрівнювання розчину – це: 

а) марки; 

б) малки; 

в) маяки. 

7. Якими способами виконують маяки з розчину? 

а) способом натирання; 

б) способом накидання; 

в) за допомогою дерев’яної рейки. 

8. Для виготовлення металевих маяків застосовують: 

а) кутикову сталь; 

б) дюраль; 

в) алюміній. 

9. Під яким кутом до підлоги мають бути розміщені дранки при оббиванні 

поверхні щитами? 

а) під кутом 450; 

б) під кутом 900; 

в) під кутом 350. 

10. З яких шарів складається дранка? 



 

 

а) підстильного і вихідного; 

б) підстильного і основного; 

в) вихідного і основного. 

 

Тема 3. Опорядження поверхонь звичайними штукатурками 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела. 

Види та призначення звичайних штукатурок. Штукатурні розчини та їх 

властивості. Приготування розчинів уручну. Послідовність виконання 

технологічних операцій при обштукатурюванні поверхонь. Нанесення 

штукатурних розчинів та розрівнювання їх. Затирання і загладжування 

накривних шарів.[1] ст.116-131, [5] ст.65-173 

Безпіскова накривка. Опорядження прямих кутів. Опорядження поверхонь 

простою,поліпшеною, високоякісною штукатурками. Штукатурення елементів 

віконних і дверних прорізів. Штукатурення колон і пілястр. Штукатурення 

фасадів. Дефекти монолітної штукатурки.[1] ст.131-148 

Запитання для контролю знань 

1. В яких випадках для опорядження поверхонь застосовують просту 

штукатурку? 2. Із скількох шарів складається поліпшена штукатурка? 3. Чим 

перевіряють правильність виконаної високоякісної штукатурки? 4. З яких 

компонентів складається розчин? 5. Як називають розчин, якщо в його складі один 

в'яжучий матеріал? 6. Що є основним заповнювачем для звичайних штукатурних 

розчинів? 7. Які основні властивості розчинової суміші? 8. Як визначають рухомість 

штукатурного розчину? 9. Як називають розчин із недостатньою кількістю в'яжучого 

матеріалу? 10. Чим забезпечують потрібні властивості розчину? 11. Як записують склад 

розчину? 12. Який спосіб приготування вапняно-гіпсового розчину? 13. Як приготувати 

цементно-вапняний розчин? 14. Які ви знаєте штукатурні шари? 15. Чи можна виконати ґрунт 

за кілька прийомів? 16. Яка має бути рухомість накривки для різних розчинів (з гіпсом і без)? 

17. За допомогою яких інструментів накидається розчин? 18. Як виконують роботу при 

накиданні набризкуковшем? 19. Як намазують розчин на поверхню соколом? 20. Під яким 

кутом до поверхні треба тримати напівтерок при розрівнюванні розчину? 21. Які рухи 

виконують при затиранні накривки теркою? 22. Від чого залежить склад вапняно-гіпсового 

розчину безпіскової накривки? 23. Як виконують безпіскову накривку, користуючись гіпсо-

вим розчином? 24. Що називають лузгом? 25. Як можна створити фаску? 26. Як називають 

зовнішній кут, утворений в місцях з'єднання двох стін? 27. Від чого залежить склад і 

послідовність виконання технологічних операцій при штукатуренні поверхонь? 28. Які 

технологічні операції виконують при опорядженні поверхонь простою штукатуркою? 29. Чи 

однакова жирність і густота розчину для набризку і ґрунту? 30. Яка послідовність ведення 

робіт при виконанні простої штукатурки? 31. Що таке шар розчину і як він влаштовується? 32. 

Яка технологія виконання поліпшеної штукатурки? 33. Яка технологія виконання ви-

сокоякісної штукатурки із застосуванням розчинових маяків? 34. Що означає зрівнювання 

розчину на лоск? 35. Чим розрівнюють розчин на встановлених інвентарних маяках? 36. Що 

таке злив? Його функції? 37. Яка технологія штукатурення внутрішніх укосів? 38. Яким 

способом закріплюють напрямні рейки по периметру прорізу? 39. Під яким кутом роблять 

площину укосів до поверхні стіни і чому? 40. Яким розчином штукатурять заглушини?41. Як 

виконують провішування колон і пілястр? .42. Чи влаштовують маяки на чотиригранних 

колонах? 43. Яка послідовність штукатурення чотиригранних колон? А4. Як виконують маяки 

на круглих колонах? 45. Як побудувати правило-лекало для опоряджування колон з 

 



 

 

ентазисом? 46. Як провішують поверхню фасаду? 47. За допомогою чого виконують усі 

архітектурні елементи фасаду? 48. З чого складаються підготовчі роботи для витягування 

вінцевого карнизу на фасаді? 49. Якими способами поділяють фасад на захватки? 50. Від чого 

з'являються щілини на поверхні і як їх усувають? 51. Яка причина виникнення дутиків? 52. Від 

чого на поверхні штукатурки можуть залишатися подряпини? 

Тести 

1. Для штукатурення поверхонь у підвалах застосовують штукатурку: 

а) просту; 

б) поліпшену; 

в) високоякісну. 

2. Загальна товщина поліпшеної штукатурки: 

а) не перевищує 15мм; 

б) не перевищує 20мм; 

в) не перевищує 25мм; 

3. Головна складова розчину, яка забезпечує його твердіння і зчеплення з 

основою: 

а) заповнювач; 

б) в’яжуча речовина; 

в) домішки. 

4. Розчин з недостатньою кількістю в’яжучого матеріалу називають: 

а) пластичним; 

б) пісним; 

в) жирним. 

5. Цементний розчин 1:3 – це означає, що для приготування такого розчину 

слід брати за об’ємом: 

а) одну частину цементу і три частини піску; 

б) одну частину піску і три частини цементу; 

в) одну частину води і три частини цементу. 

6. Товщина шару накривки після її вирівнювання та затирання для 

декоративної штукатурки становить не більше: 

а) 5мм; 

б) 7мм; 

в) 9мм. 

7. Накидання розчину здійснюють: 

а) соколом; 

б) напівтерком; 

в) совком. 

8. Внутрішній кут у місцях з’єднання двох стін або стіни і стелі називають: 

а) усьонком; 

б) фаскою; 

в) лузгом. 

9. Із скількох шарів складається високоякісна штукатурка? 

а) двох; 

б) трьох; 

в) чотирьох. 



 

 

10. В окремих місцях або на великих ділянках поверхні внаслідок 

штукатурення вологих або не досить шорстких поверхонь може виникати: 

а) дутик; 

б) груба фактура; 

в) відшарування штукатурки. 

 

Тема 4. Штукатурення поверхонь механізованим способом 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела: 

Централізоване приготування штукатурних розчинів. Приготування розчинів 

на приоб'єктних установках. Розчино-транспортні устаткування. Штукатурні 

агрегати та станції.[1] ст.169-205. 

Схеми комплексної механізації штукатурних робіт. Механізоване нанесення 

розчину форсункою і його опорядження. Організація виробничих процесів і 

праці. Механізоване виконання одношарової штукатурки. Торкретування 

поверхонь. Ручні електричні і пневматичні машини та інструменти.[1] ст.205-

235,[5] ст.310-368 

Запитання для контролю знань 
1. З чого складається автоматизований вузол для централізованого 

приготування розчинових сумішей? 2. Як централізовано одержують вапняне 

молоко? 3. Як гасять вапно у вогнегаснику СМ-1247А? 4. З чого складається 

інерційний грохот С-441? 5. Як проціджують штукатурний розчин на віброситі СО-

18? 6. З яких основних частин складається змішувач розчину з відкидними лопатями 

СО-23Б? 7. Які переваги мають бездіафрагмові розчинонасоси порівняно з 

діафрагмовими? 8. Які існують системи подачі розчину на поверхи? 9. Що таке форсунка? 10. 

З чого складається пневматична форсунка з центральною подачею повітря? 11. Що становить 

собою компресор? 12. Які будова і принцип дії штукатурно-змішувального агрегату СО-57Б? 

13. Для чого використовують пересувні штукатурні станції? 14. Яка штукатурна станція 

працює в автоматичному режимі, принцип її дії? 15. Як перевіряють готовність штукатурного 

агрегату та іншого обладнання до роботи? 16. Під яким кутом тримають форсунку під час 

штукатурення? 17. Що таке одношарове обштукатурення? 18. У чому полягає спосіб 

торкретування поверхонь? 19. З чого складається цемент-гармата? 20. Яка особливість 

шуруповертів? 21. За рахунок чого працюють пневматичні ручні машини? 

Тести 

1. За способом дії установки поділяють на: 

а) циклічні; 

б) нециклічні; 

в) безперервної дії. 

2. Гашення вапна здійснюють у вапногасниках типу: 

а) СП - 29; 

б) СГ - 29; 

в) СМ – 1247АМ. 

3. За способом розпилювання розчину розрізняють два типи стандартних 

форсунок: 

а) технічні та механічні; 

б) механічні та пневматичні; 

 



 

 

в) пневматичні та технічні. 

4. Який агрегат призначений для приготування штукатурного розчину, 

проціджування, транспортування до місця укладання і нанесення на 

поверхню? 

а) пневматичні форсунки; 

б) компресорні установки; 

в) штукатурно-змішувальні машини. 

5. За великого обсягу штукатурних робіт для забезпечення комплексної 

механізаціївикористовують: 

а) штукатурно-змішувальні машини; 

б) штукатурні станції; 

в) компресорні установки. 

6. Механізоване штукатурення за допомогою форсунок виконує ланка з: 

а) 2-4 чоловік; 

б) 4-6 чоловік; 

в) 6-8 чоловік. 

7. Одношарове обштукатурення - це: 

а) виконання трьох традиційних шарів штукатурки як одного без 

технологічної перерви; 

б) виконання одного шару штукатурки; 

в) виконання двох традиційних шарів штукатуркияк одного без 

технологічної перерви. 

8. Для гідроізоляції плавальних басейнів, водосховищ, підвалів 

використовують: 

а) високоякісну штукатурку; 

б) поліпшенуштукатурку; 

в) торкрет-штукатурку. 

9. Під яким кутом тримають форсунку під час штукатурення? 

а) 45-600; 

б) 60-900; 

в) 45-750. 

10. Для чого призначений будівельно-монтажний поршневий пістолет ПЦ-

52-1? 

а) для кріплення дюбелями каркасів до бетонних конструкцій; 

б) для забивання каліброваних цвяхів; 

в) для кріплення погонажних опоряджувальних виробів. 

 

Тема 5. Опорядження поверхонь розчинами на основі сухих штукатурних 

сумішей 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела: 

Загальні положення. Класифікація сухих будівельних сумішей за 

призначенням. Основні компоненти сухих будівельних сумішей та їхні 



 

 

властивості. Централізоване приготування сухих будівельних сумішей.[1] ст.243-

254 

Полімермінеральні штукатурки на основі сухих розчинових сумішей. Гіпсові 

полімермінеральні штукатурки. Технологія опорядження поверхонь гіпсовими 

полімер мінеральними штукатурками.[1] ст.254-268. 

Запитання для контролю знань 

1. Як класифікують сухі будівельні суміші за призначенням? 2. Зяких компонентів 

складаються сухі будівельні суміші? 3. Що використовують як органічні зв'язуючі 

при виготовленні сухих сумішей? 4. Які наповнювачі для сухих сумішей належать 

до природно-дисперсних? 5. Що таке метилцелюлоза і які функції вона виконує у 

сухих сумішах? 6. Які речовини використовують як піногасники? 7. Від чого 

залежить колір фталоціанінових пігментів для сухих сумішей? 8. Як діють 

уповільнювачі твердіння розчинів наоснові сухих сумішей? 9. У чому полягає роль 

прискорювачів твердіння розчинів на основі сухих сумішей? 10. Для чого застосовують 

домішки на основі силон/силоксану типу ВАККЕР SМК-550? 11. Яка технологія 

приготування сухих розчинових сумішей? 12. Що впливає на якість сухих сумішей під час їх 

приготування? 13. Як довго перемішують сухі суміші для штукатурки? 14. Що зазначається 

на етикетці упаковки сухих сумішей? 15. На які групи поділяють полімермінеральні 

штукатурки на основі сухих сумішей? 16. Для чого призначені полімер цементні декоративні 

штукатурки? 17. Де застосовують гіпсові полімермінеральні штукатурки? 18. Як поділяють 

гіпсові полімермінеральні штукатурки залежно від типу і кількості введених вапна і піску? 

19. Які основні позитивні властивості гіпсових штукатурок? 20. Який основний недолік 

гіпсових штука-гурок? 21. Чим відрізняються модифіковані порошками гіпсові розчини від 

немодифікованих? 22. Які властивості мають штукатурки «Ротбанд» і «ГольбандНой»? 23. 

Як здійснюють підготовку поверхні під штукатурення гіпсовими штукатурками? 24. Яка 

технологія приготування штукатурного розчину для штукатурки? 25. Через скільки хвилин 

після приготування розчину починають штукатурення? 26. Чим готовий штукатурний розчин 

наносять на поверхню? 27. Що беруть за правило? 28. Яка машина є однією з кращих для 

нанесення штукатурки на основі нетрадиційних сухих сумішей? 29. Яка продуктивність 

машини РFТ G4? ЗО. Чому перерва в нанесенні гіпсового розчину не повинна перевищувати 

15 хв? 

Тести 

1. З яких компонентів складаються сухі будівельні суміші? 

а) органічні зв’язуючі ; 

б) мінеральні в’яжучі та наповнювачі; 

в) усі відповіді правильні. 

2. Що використовують як органічні зв'язуючі при виготовленні сухих 

сумішей? 

а) цементні порошки; 

б) сополімерні дисперсні порошки; 

в) вапняне борошно. 

3. Які функції виконує метилцелюлоза у сухих сумішах? 

а) підвищує водоутримувальну здатність; 

б) стійкість до високої температури; 

в) уповільнює процеси гідратації. 

4. Кришталевий порошок білого кольору, гігроскопічний; при тривалому 

зберіганні на повітрі розкладається – це: 

 



 

 

а) нітрат кальцію; 

б) нітрит кальцію; 

в) хлорид кальцію. 

5. Цемент, вапно, наповнювачі, полімерне зв’язуюче, уповільнювачі 

тужавлення, водоутримувальний агент, домішки і за потреби армуючи 

матеріали – це склад: 

а) гіпсової полімермінеральної штукатурки; 

б) гіпсової полімерцементної штукатурки; 

в) полімерцементної декоративної штукатурки. 

6. Гіпсові полімермінеральні штукатурки призначені для: 

а) опорядження зовнішніх поверхонь приміщень; 

б) опорядження внутрішніх поверхонь приміщень; 

в) опорядження зовнішніх і внутрішніх поверхонь приміщень. 

7. Основним недоліком гіпсових полімермінеральнихштукатурок є: 

а) низька вогнестійкість; 

б) низька водостійкість; 

в) висока теплопровідність. 

8. Високоякісна штукатурка, що добре адаптується, призначена для будь-

яких стінових поверхонь усередині приміщення, зокрема кухні та ванни, – це 

штукатурка: 

а) Ротбанд; 

б) Гольдбанд Ной; 

в) Ротбанд Ной. 

9. Чим готовий штукатурний розчин наносять на поверхню? 

а) кельмою; 

б) ковшем; 

в) напівтерком. 

10. Через скільки хвилин після приготування розчину починають 

штукатурення? 

а) 20; 

б) 30; 

в) 5-10. 
 

Тема 6. Опоряджувальні роботи у зимових умовах 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела: 

Підготовка приміщень, поверхонь і матеріалів. Обігрівання приміщень і 

сушіння штукатурки. Обштукатурення поверхонь розчинами з проти морозними 

домішками.[1] ст.268-276. 



 

 

Запитання для контролю знань 

1. Які особливості виконання штукатурних робіт узимку? 2. За якої температури 

повітря можна виконувати зовнішні штукатурні роботи з використанням у розчинах 

хімічних домішок? 3. Як підготовляють матеріали для приготування розчинів? 4. Як 

приготовляють хлоровану воду? 5. За якої температури повітря в приміщенні можна 

виконувати внутрішні опоряджувальні роботи? 6. З яких частин складається 

універсальний повітронагрівник УСВ-200? 7. Коли і де застосовують пересувний 

електрокалорифер? 8. На якому паливі працює пересувний обігрівник ОП-2? 9. Чому 

штукатурні розчини із домішками поташу застосовують при штукатуренні фасадів і сітчасто-

амованих конструкцій? 10. За яких умов штукатурять поверхні взимку розчинами з поташем? 

11. Від чого залежитькількість домішок нітриту натрію в розчині. 12. За якої температури 

застосовують штукатурні розчини на хлорованій воді? 

Тести 

1. За якої температури повітря можна виконувати зовнішні штукатурні 

роботи з використанням у розчинах хімічних домішок? 

а) -15 ; 

б) -20; 

в) -25. 

2. За якої температури повітря в приміщенні можна виконувати внутрішні 

опоряджувальні роботи? 

а) 50С; 

б) 100С; 

в) 150С. 

3. Де застосовують пересувний електрокалорифер? 

а) для обігрівання великих приміщень; 

б) для сушіння окремих вологих місць; 

в) для обігрівання великоповерхових будівель. 

4. На якому паливі працює пересувний обігрівник ОП-2? 

а) бензин; 

б) рідкий газ; 

в) мастило. 

5. Протягом якого часу можна використовувати розчин приготовлений на 

водному розчині вуглекислого калію: 

а) протягом 30хв; 

б) протягом 1год; 

в) протягом 2год. 

6. Від чого залежить кількість домішок нітриту натрію в розчині? 

а) від температури зовнішнього повітря; 

б) водоцементного відношення; 

в) від температури води взятої для приготування розчину. 

7. За якої температури застосовують штукатурні розчини на хлорованій воді? 

а) -20; 

б) -25; 

в) -30. 

8. Хлоровані розчини наносять на поверхню : 

 



 

 

а) лише механізованим способом; 

б) лише вручну; 

в) ручним і механізованим способом. 

9. Якою має бути вологість поверхні, що підлягає опорядженню? 

а) не перевищувати 5%; 

б) не перевищувати 8%; 

в) не перевищувати 9%. 

10. Чи впливають хлоровані штукатурки на здоров’я людини? 

а) так; 

б) ні; 

в) частково. 
 

Тема 7. Опорядження поверхонь сухою штукатуркою  

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела: 

Загальні відомості.[1] ст.348-351. 

Улаштування сухої штукатурки.Гіпсокартонні листи. Техніка опорядження 

поверхонь сухою штукатуркою.[1] ст.351-367. 

 Улаштування швів сухої штукатурки.[1] ст.367-378. 

Запитання для контролю знань 

1. Що означає поняття «комплексна система»? 2. Які складові комплексної системи? 

3. Що називають сухою штукатуркою? 4. Які вимоги ставлять до основи під 

опорядження листами гіпсокартону?.5. З яких шарів складається гіпсокартонний 

лист (ГКЛ)? 6. Які існують типи ГКЛ, що виготовляють за прокатною технологією? 

7. Де застосовують ГКЛО? 8. Чим відрізняються різні типи ГКЛ? 9. Як виконують 

пакування ГКЛ? 10. Які інструменти застосовують для розкроювання та обрізування 

ГКЛ? 11. Які способи обробки ГКЛ? 12. Як отримують опуклі і ввігнуті поверхні малого 

радіуса? 13. Які матеріали застосовують для закріплення ГКЛ до поверхні? 14. В яких 

випадках використовують ґрунтовку «Грундерміттель»?15. Який зазор має бути між ГКЛ і 

готовою поверхнею стелі? 16. Як приклеюють ГКЛ до нерівних поверхонь стін? 17. Як 

прикріплюють ГКД до рівних, уже підготовлених поверхонь стін? 18. В яких випадках 

рекомендується влаштовувати каркас металевих профілів? 19. Як опоряджують стіни 

димоходів? 

Тести 

1. Оздоблювальний виріб, що складається із шару гіпсу певної товщини та 

приклеєного до нього з боків листів високоякісного багатошарового 

пресованого картону – це: 

а) суха штукатурка ; 

б) гіпсокартонний лист; 

в) комплексна система. 

2. Які існують типи ГКЛ, що виготовляють за прокатною технологією? 

а) ГКЛ та ГКЛО; 

б) ГКЛ та ГКЛВ; 

в) ГКЛО та ГКЛВ. 

3. Де застосовують ГКЛО? 

 



 

 

а) для облицювання каркасів стін; 

б) для облицювання каркасів стель; 

в) для облицювання фасадів. 

4. За якими ознаками можна відрізнити типи ГКЛ один від одного? 

а) за допомогою кольору їхньої картонної оболонки; 

б) за розмірами; 

в) за товщиною листа. 

5. Які інструменти застосовують для розкроювання та обрізування ГКЛ?  

а) лінійка та ніж; 

б) пилка; 

в) метр та малий різак. 

6. Яким має бути зазор між ГКЛ і готовою поверхнею стелі? 

а) не менше як 5мм; 

б) не менше як 8мм; 

в) не менше як 10мм. 

7. Чим необхідно обклеїти зворотній бік ГКЛ при опорядженні стін 

підвальних приміщень? 

а) алюмінієвою фольгою; 

б) мішковиною; 

в) поліетиленовою плівкою. 

8. Скільки разів шпаклюють шви? 

а) лише один раз; 

б) двічі; 

в) доти, доки не буде видно стиків. 

9. Дефектами сухої штукатурки є: 

а) утворення тріщин у швах; 

б) утворення дутиків; 

в) утворення ржавих плям. 

10. Загальна висота пакета ГКЛ, підготовленого до транспортування, не 

повинна перевищувати: 

а) 500мм; 

б) 750мм; 

в) 900мм. 
 

 

Розділ ІІ. Малярні роботи 

Тема 8. Загальні відомості про опоряджувальні роботи 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела: 

Призначення і класифікація малярних робіт. Вимоги до поверхонь під 

фарбування. Напрями індустріалізації і механізації малярних робіт. [2] ст.28-35. 



 

 

Запитання для контролю знань 

1.Від чого залежить сила зчеплення (адгезія) фарбової плівки? 2. Які фактори 

сприяють старінню фарбової плівки? 3. Від чого залежить якість фарбового 

покриття? 4. Які вимоги ставляться до поверхонь, що підлягають фарбуванню? 5. 

Що сприяє інтенсифікації виконання опоряджувальних робіт? 6. На які види 

поділяють усі види фарб і відповідно фарбування? 7. Назвіть види водних та 

неводних фарбувань. 8. Як поділяють малярні фарбування залежно від якості? 9. За 

яких умов не можна фарбувати фасади? 

Тести 

1.Всі фарби і відповідно фарбування залежно від виду в’яжучого поділяють на: 

а) водні              б) клейові              в) неводні                 г)вапняні  

д)цементніе) казеїнові         є) силікатні            

 ж) усі відповіді правильні              з) правильної відповіді немає 

2.Неводні фарбування бувають: 

а) водні           б) клейові              в) неводні                 г)вапняні  

д)цементніе) казеїнові         є) силікатні            

 ж) усі відповіді правильні              з) правильної відповіді немає 

3. Від чого залежить сила зчеплення (адгезія) фарбової плівки? 

а) механічного зчеплення; 

б) густини фарби; 

в) дії електростатичних сил. 

4. Які фактори сприяють старінню фарбової плівки? 

а) теплота і вода; 

б) повітря і світло; 

в) усі відповіді правильні; 

5. За яких умов не можна фарбувати фасади? 

а) в спеку; 

б) в похмуру погоду; 

в) під час сильного вітру. 

6. Як поділяють малярні фарбування залежно від якості? 

а) прості,поліпшені і високоякісні; 

б) водні та неводні; 

в) альфрейні та аерографічні. 

7. Для прискорення опоряджувальних робіт приміщення з підвищеною 

вологістю штукатури фарбують: 

а) вапняними сумішами; 

б) гіпсовими сумішами; 

в) цементними сумішами. 

8. Від чого залежать строки наступної експлуатації приміщення і його зовнішній 

вигляд ? 

а) від якості фарбування; 

б) від підготовки поверхонь; 

в) від впливу зовнішнього середовища. 

9. Від чого залежить якість фарбування? 

а) від кваліфікації робітника; 

 



 

 

б) від підготовки поверхонь; 

в) від товщини нанесеного шару. 

10. На яку глибину розрізають щілини? 

а) не менше як 2мм; 

б) не менше як 3мм; 

в) не менше як 4мм. 

 

Тема 9. Підготовка поверхонь під фарбування 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела: 

Інструменти для малярних робіт. Пристрої для виконання опоряджувальних 

робіт на висоті.[2] ст.68-82. 

Підготовка поверхонь під фарбування водними сумішами. Підготовка 

обштукатурених поверхонь під фарбування неводними сумішами. Підготовка 

дерев’яних поверхонь під фарбування неводними сумішами. Підготовка 

металевих поверхонь під фарбування. [2] ст.82-106. 

Запитання для контролю знань 

1. Що треба зробити, щоб продовжити строк придатності малярних щіток?2.Яка 

послідовність встановлення трубчастих безболтових риштувань?3. Які операції 

виконують при простому фарбуванні обштукатурених поверхонь водними 

сумішами?4.Для чого і як розшивають щілини в штукатурці?5. Яка різниця між 

простим і поліпшеним фарбуванням обштукатуреної поверхні водними 

фарбувальними сумішами? 6.Для чого двічі грунтують поверхні? 7.Як приготувати 

купоросну ґрунтовку?8 Які додаткові операції виконують при високоякісному клейовому 

фарбуванні обштукатурених поверхонь порівняно з поліпшеним фарбуванням? 9. З чого і як 

готують клейову шпаклівку?10. Які ви знаєте методи шпаклювання поверхні?11. Які операції 

виконують при простому фарбуванні обштукатуреної поверхні олійними сумішами?12. Для 

чого прооліфлюють поверхню?13. Яка різниця між простим і поліпшеним олійним 

фарбуванням обштукатуреної поверхні? 14. Який склад олійної шпаклівки і як її 

приготовляють? 15. Для чого виконують суцільне шпаклювання поверхні? 16. Як видаляють 

сучки і засмоли з дерев'яної поверхні і для чого? 17. Яка різниця в підготовці металевих 

поверхонь під просте і поліпшене фарбування? 18. Чому до складу шпаклівки для підмазування 

металевих дахів додають залізний сурик? 

Тести 

1. Який інструмент призначений для знімання старих клейових плівок, 

розрізання щілин, нанесення підмазувальної пасти і останнього шару 

суцільної шпаклівки? 

а) дерев’яний шпатель ; 

б) сталевий ніж; 

в) сталевий шпатель. 

2. Що необхідно зробити, щоб продовжити строк придатності малярних 

щіток? 

а) промивати у чистій воді, витирати і висушувати; 

б) витерти і ні в якому разі не замочувати у воді; 

в) зберігати при температурі від +5 до +250С. 

 



 

 

3. За допомогою яких пристроїв виконують зовнішні і внутрішні роботи на 

висоті понад 4м? 

а) з драбин; 

б) з колисок; 

в) з риштувань. 

4. Які операції виконують при підготовці обштукатуреної поверхні під 

просте фарбування? 

а) очищають, загладжують, грунтують; 

б) очищають, загладжують, грунтують, розрізують щілини; 

в) розрізують щілини, замазують їх і грунтують. 

5. Клей тваринний, мило господарське, вода – це компоненти: 

а) миловарної грунтовки; 

б) вапняно-миловарної грунтовки; 

в) миловарної підмазки. 

6. З якою метою дерев’яні поверхні фарбують олійними фарбами? 

а) лише для прикраси; 

б) для захисту від гниття; 

в) не має правильної відповіді. 

7. Металеві поверхні фарбують: 

а) лише водними фарбами; 

б) лише неводними фарбами; 

в) будь-якими фарбами. 

8. При підготовці дерев’яних поверхонь під високоякісне фарбування 

перший шар шпаклівки наносять товщиною: 

а) 1,0 – 1,5мм; 

б) 1.5 – 2,0мм; 

в) 2,0 – 2,5мм. 

9. Під час приготування олійної шпаклівки оліфу розводять: 

а) водою; 

б) розчинником; 

в) розчином клею. 

10. Чи потрібно проводити друге суцільне шпаклювання при підготовці 

поштукатуреної поверхні до поліпшеного фарбування? 

а) так; 

б) ні; 

в) так, в окремих випадках. 

 

Тема 10. Машини і механізми для малярних робіт 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела: 

Централізоване приготування малярних сумішей. Крейдотерки. Змішувальні 

машини. Емульгатори і диспергатори. Фарботерки. Вібросита. Клеєварки. 

Принципи механізованого розпилення фарбувальних сумішей. Ручні 

фарбопульти. Електричні фарбопульти.[2] ст.106-149. 



 

 

Фарбувальні агрегатиз гвинтовим насосом. Фарбувальні агрегати високого 

тиску. Фарбувальні агрегати з пневматичним розпилюванням фарбувальної 

суміші. Компресорні установки і компресори. Фарбонагнітальні бачки і 

масловологовіддільники. Фарборозпилювачі.[2] ст.149-179. 

Машини для механізованого шпаклювання поверхонь. Розчинонасоси. 

Механізми для очищення і шліфування поверхонь. Пересувні малярні станції. [2] 

ст.179-193. 

Запитання для контролю знань 

1. Які переваги має централізоване приготування малярних сумішей? 2. Яке потрібне 

обладнання для організації приоб'єктноїфарбозаготівельної майстерні? 3. Які існують 

принципи механізованого розпилювання фарбувальних сумішей? 4. За яким 

принципом і чому розпилюють шпаклювальні суміші? 5. Яка будова фарбопульта 

СО-20В? 6. За яким принципом діє електрофарбопульт СО-61? 7. З яких частин 

складається фарбувальний агрегат СО-154? 8. Які переваги фарбувальних агрегатів 

високого тиску? 9. З яких частин і як можна зібрати фарбувальний агрегат низького тиску? 10. З 

яких частин складається пересувна компресорна установка СО-7Б? 11. Який принцип дії 

компресорної установки СО-7Б? 12. Як очищається повітря в компресорній установці СО-7Б? 

13. Які призначення і будова фарбонагнітального бачка СО-12А? 14. Які призначення і будова 

масловологовіддільника СО-15Б? 15. З яких частин складається фарборозпилювач? 16. Чим 

відрізняється фарборозпилювач  СО-71Б  від фарборозпилювача СО-123А? 17. Яке 

призначення шпаклювального агрегату СО-150; яка різниця між ним і агрегатом СО-154? 18. 

Яка будова і принцип дії розчинонасоса СО-29Б? 19. Яке обладнання  встановлено на 

пересувній малярній станції СО-115? 20. Які технологічні лінії може мати малярна станція СО-

115? 

Тести 

1. Технологічна лінія для приготування олійних сумішей і емульсій 

розміщена на: 

а) двох ярусах ; 

б) трьох ярусах; 

в) чотирьох ярусах. 

2. Приоб'єктнафарбозаготівельна майстерня призначена для: 

а) перемішування фарбувальної суміші; 

б) перемішування, розрідження і подачі фарбувальної суміші на робоче 

місце; 

в) перетирання крейди і подачі суміші на робоче місце. 

3. Для перемішування пастоподібних сумішей або рідких ґрунтувальних чи 

фарбувальних сумішей призначені: 

а) крейдотерки; 

б) змішувальні машини; 

в) диспергатори. 

4. Яка продуктивність праці вібросита СО-3А? 

а) 720-860 кг/год; 

б) 760-920 кг/год; 

в) 660-720 кг/год. 

5. Фарбувальні агрегати і апарати бувають: 

а) з гідродинамічним і пневматичним розпиленням фарбувальної суміші; 

 



 

 

б) з кінетичним і повітряним розпиленням фарбувальної суміші; 

в) правильної відповіді не має. 

6. Для приготування емульсій і високодисперсних малярних сумішей 

в’язкістю до 80с застосовують: 

а) емульсатори; 

б) диспергатори; 

в) змішувальні машини. 

7. Для чого призначене вібросито СО-3А? 

а) для проціджування водних та неводних сумішей; 

б) для провіювання компонентів, що входять до складу водних 

фарбувальних сумішей; 

в) усі відповіді правильні. 

8. Для розпилювання водних, олійних, лакових та інших малярних сумішей 

призначені: 

а) вібророзпилювачі; 

б) фарборозпилювачі; 

в) компресори. 

9. Для підвищення продуктивності і полегшення праці робітників при 

шпаклюванні застосовують: 

а) шпаклювальні агрегати; 

б) ручні міксери; 

в) усі відповіді правильні. 

10. Якщо насос у шпаклювальному агрегаті не розвиває потрібного тиску і 

причиною несправності є пошкоджений гвинт, то необхідно: 

а) замінити обойму; 

б) замінити обойму і гвинт; 

в) замінити гвинт. 

 

Тема 11. Фарбування поверхонь водними фарбувальними сумішами 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела: 

Загальні відомості про приготування водних фарбувальних сумішей. 

Фарбування поверхонь клейовими, вапняними, казеїновими та цементними 

сумішами. Фарбування поверхонь фарбопультами. Безщіткове фарбування 

поверхонь валиками. Дефекти водних фарбувань. Приймання і обмір робіт, 

виконаних водними сумішами. [2] ст.212-238. 

Запитання для контролю знань 

1.Як поділяють фарбувальні суміші за насиченістю кольорового тону? Від чого 

залежить насиченість? 2. Як визначити колір водної фарбувальної суміші? 3. Як 

визначити заклеюваність водної фарбувальної суміші? 4. Як визначити текучість 

фарбувальної суміші? 5. Як приготувати вапняну фарбувальну суміш і для 

фарбування яких поверхонь її застосовують? 6. Як приготувати клейову 

фарбувальну суміш і для фарбування яких поверхонь її застосовують? 7. Як 

приготувати казеїнову фарбувальну суміш і для фарбування яких поверхонь її застосовують?8. 

 



 

 

Як приготувати силікатну фарбувальну суміш і для фарбування яких поверхонь її 

застосовують? 9. Як треба наносити водні фарбувальні суміші на поверхні стін і стель? 10. У 

чому полягає метод фарбування поверхонь без щіток? 11. Які ви знаєте дефекти фарбувань? 

12. Які  вимоги ставляться до поверхонь, пофарбованих водними сумішами? 13. Як 

підрахувати фактично пофарбовану площу приміщення? 

Тести 

1.Всі фарби і відповідно фарбування залежно від виду в’яжучого поділяють на: 

а) водні            б) клейові        в) неводні           г)вапняні        д)цементні 

е) казеїнові         є) силікатні            ж) усі відповіді правильні             

з) правильної відповіді немає 

2.Неводні фарбування бувають: 

а) олійні          б) клейові           в) емалеві         г)вапняні         д)цементні 

е) казеїнові         є) силікатні            ж) усі відповіді правильні               

з) правильної відповіді немає 

3.Для нанесення і розрівнювання першого шару суцільної шпаклівки, а також без 

піскової накривки використовують: 

а) гумовий півтерок              б) пристрій для згладження поверхні               

в) сталевий шпательг) дерев’яний шпатель          д)шпатель з гумовим лезом 

4.Внутрішні малярні роботи на висоті до 4м виконують з: 

а) козлів              б) інвентарних столиків              в) колисок             г)риштувань              

д)драбин                              е)пересувних вишок 

5.За якістю клейові фарбування бувають: 

а) прості              б) складні              в) поліпшені             г)високоякісні               

д)звичайні 

6.За якістю казеїнові фарбування бувають: 

а) прості              б) складні              в) поліпшені             г)високоякісні               

д)звичайні 

7. Яка фарбувальна суміш складається з 60-90% кольорових пігментів і 10-40% 

крейди або вапна:  

а) розбілена              б) нормальна              в) суцільна              г)інтенсивна 

8. Прилад, яким вимірюють в’язкість фарбувальної суміші, називається: 

а) візикометр              б) віскозиметр              в) в'язкозиметр              г)в'язикометр 

9. Вяжучим матеріалом в клейових сумішах є: 

а) рослинний клей              б) тваринний клей              в) крейда              г)вапно 

10. Для перетирання різних малярних сумішей: шпаклівок, крейдяної пасти, 

клейових і олійних фарб, що були попередньо розмішані в змішувачах або 

вручну, призначені: 

а) клеєварки              б) фарботерки              в) електрофарбопульти              

г)емульсатори 

11.Водні фарбування бувають: 

а) емалеві              б) клейові              в) олійні             г)вапняні             д)цементні 

е) казеїнові         є) силікатні            ж) усі відповіді правильні               

з) правильної відповіді немає 

12.При фарбуванні внутрішніх поверхонь температура повітря всередині 

приміщень повинна бути не нижче: 



 

 

а) 5 0С              б) 7 0С              в) 8 0С             г) 10 0С             д) 15 0С 

13.Внутрішні і зовнішні малярні роботи на висоті понад 4м виконують з: 

а) козлів              б) інвентарних столиків              в) колисок             г)риштувань              

д)драбин                              е)пересувних вишок 

14.Клей тваринний, мило господарське і вода – це компоненти: 

а) вапняної миловарної ґрунтовки;              б) миловарної ґрунтовки; 

в) купоросної ґрунтовки 

15.Суміш, у якій застосовують в’яжучі матеріали, здатні розчинятись у воді або 

тужавіти під її дією називають: 

а) розбілом              б) водною              в) неводною             г)суцільною              

д)інтенсивною 

16. Яка фарбувальна суміш складається з 5-40% кольорових пігментів і 95-60% 

білого пігменту:  

а) розбілена              б) нормальна              в) суцільна              г)інтенсивна 

17. Швидкість витікання з віскозиметра фарбової суміші для нанесення її щіткою 

на поверхню становить: 

а) 25-30с              б) 30-35с              в) 35-40с              г)40-45с 

18. Витрата вапняної суміші на фарбування 1м2 обштукатуреної поверхні за один 

раз становить: 

а) 600г              б) 400г              в) 350г              г)450г 

19. Для нанесення на поверхню лише водних ґрунтувальних і фарбувальних 

сумішей малої в’язкості застосовують: 

а) ручні фарбопульти              б) фарботерки              в) електрофарбопульти              

г)емульсатори 

 

Тема 12. Фарбування поверхонь олійними, емалевими і синтетичними 

фарбами 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела: 

Загальні відомості про неводні фарбувальні суміші і їх приготування. 

Фарбування поверхонь олійними,дисперсійно-полімерними сумішами, водно-

дисперсійними, емалевими, смолянолеткими фарбами. Покриття поверхонь 

лаками. Фарбування фасадів будівель кремнійорганічними емалевими фарбами. 

Фарбування поверхонь фарборозпилювачами. Дефекти неводних фарбувань. 

Приймання і обмір робіт, виконаних неводними сумішами. [2] ст.238-270. 

Запитання для контролю знань 

1. Як приготувати олійну фарбувальну суміш і перевірити її якість? 2. Які види 

олійних фарбувальних сумішей ви знаєте? 3. Як фарбують дерев'яні поверхні 

неводною сумішшю? 4. Як підготувати і пофарбувати поверхню полімерцементною 

фарбою? 5. Як підготувати і пофарбувати поверхню полівінілацетатною фарбою 

марки ВА?6. Для фарбування яких поверхонь застосовують пентафталеві емалеві 

фарби марки ПФ-115?7. Які особливості фарбування поверхонь смолянолеткими 

фарбами? 8. Як підготувати поверхню поштукатуреного фасаду і пофарбувати його 

кремнійорганічною емалевою фарбою? 9. Яка техніка фарбування поверхні 

фарборозпилювачем? 10. Яких правил техніки безпеки слід дотримуватися під час роботи з 

 



 

 

фарбувальними агрегатами? 11. Які ви знаєте дефекти неводних фарбувань? 12. Які ставляться 

вимоги до поверхонь, пофарбованих неводними сумішами? 13. Як підрахувати фактично 

пофарбовану площу ґрат на сходовій огорожі? 14. Як підрахувати фактично пофарбовану 

площу 242 м водогінних труб діаметром 200 мм? 

Тести 

1. Суміш, у якій в’яжучим матеріалом є висихаючі масла або смоли, 

розведені у розчинниках, називають: 

а) емульсією ; 

б) водною; 

в) неводною. 

2. Щоб приготувати стійку емульсію, до суміші додають речовину, яку 

називають: 

а) емульсатором; 

б) емульгатором; 

в) оліфою. 

3. Скільки фаз розрізняють у емульсії ОВ (олія у воді)? 

а) чотири; 

б) три; 

в) дві. 

4. Олійні фарбування поділяють на: 

а) емалеві і смолянолеткі; 

б) глянцеві і матові; 

в) олійно-емульсійні та лакові; 

5. Білило цинкове, густо терте – 1кг; оліфа – 100г; скипидар – 150-200г; 

сикатив – 30г; пігменти – до заданого кольору – це склад якої фарбувальної 

суміші? 

а) матової олійної; 

б) безвоскової матової олійної; 

в) олійно-емульсійної. 

6. Остаточно розтушовують фарбу на стелі рухами щітки? 

а) справа наліво; 

б) зліва направо; 

в) у напрямі падіння світла. 

7. Полімерцементними сумішами фарбують внутрішні бетонні і 

поштукатурені поверхні при температурі: 

а) не нижче 00С; 

б) не нижче 20С; 

в) не нижче 50С. 

8. Вапняно-полімерними сумішами фарбують: 

а) зовнішні поштукатурені , бетонні і цегляні поверхні; 

б) дерев’яні поверхні; 

в) металеві поверхні. 

9. Яка в’язкість ґрунтовки повинна бути за віскозиметром для ґрунтування 

поверхні каучуковою фарбою: 

а) 20-25с; 



 

 

б) 25-30с; 

в) 30-35с. 

10. Гліфталеві, пентафталеві і епоксидні фарби належать до: 

а) олійних; 

б) латексних; 

в) емалевих. 

 

Тема 13. Опорядження будівельних конструкцій у заводських умовах 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела: 

Опорядження стінових панелей та інших збірних залізобетонних конструкцій. 

Опорядження віконних і дверних блоків. [2] ст.275-278. 

Запитання для контролю знань 

1.Як впливає заводська готовність будівельних конструкцій на темпи 

будівництва? 2. Які є можливості опорядження зовнішніх поверхонь стінових 

панелей? 3. Як в умовах виробництва опоряджують внутрішні поверхні стінових 

панелей, перегородок та інших залізобетонних виробів? 4. Як фарбують віконні 

блоки в електричному полі високої напруги? 

Тести 

1. Як впливає заводська готовність будівельних конструкцій на темпи 

будівництва? 

а) не впливає взагалі ; 

б) обсяг опоряджувальних робіт на будівництві значно зменшується; 

в) правильної відповіді немає. 

2. Які є можливості опорядження зовнішніх поверхонь стінових панелей? 

а) облицювання керамічною плиткою; 

б) облицювання кольоровим декоративним розчином; 

в) зробити рельєфну фактуру. 

3. Де найчастіше фарбують віконні блоки і дверні коробки в заводських 

умовах: 

а) в електричному полі високої напруги; 

б) фарбують досвідчені маляри вручну; 

в) в електричному полі низької напруги. 

4. Сумішшю якого розчину просочують вироби віконних і дверних блоків що 

надходять у камеру нормалізації: 

а) 7%-м розчином алканому в уайт-спіриті; 

б) 7%-м розчином алканому; 

в) 9%-м розчином алканому в уайт-спіриті. 

5. Чи чекають повного висихання виробів після першого фарбування, щоб 

приступити до другого фарбування? 

а) так; 

б) ні; 

в) так, в окремих випадках. 

 

 



 

 

Розділ ІІІ. Застосування особливих технологій для досягнення 

декоративних ефектів 

Тема 14. Опорядження поверхонь традиційними декоративними 

кольоровими мінеральними штукатурками. Матеріали для опорядження 

фасадів декоративними штукатурками та фарбами 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела. 

Традиційні декоративні кольорові мінеральні штукатурки.[1] ст.277-280, [3] 

ст.110-112 

Виконання вапняно-піщаної,теразитової та кам’яної штукатурки. Виконання 

рустованої поверхні декоративних штукатурок. Штукатурка сграфіто.[1] ст.280-

301,[3] ст.112-119 

Матеріали для підготовки поверхонь фасадів під опорядження. Декоративні 

покриття. Полімерні штукатурки. Акрилові, силікатні, силіконові фасадні 

штукатурки. Силікатні, силіконові, акрилові фасадні фарби.[3] ст.107-124 

Запитання для контролю знань 

1. Як підготовлюють поверхню під опорядження декоративною мінеральною 

штукатуркою? 2. Як охарактеризувати кольорові вапняно-піщані штукатурки? 3. З 

яких компонентів складається ґрунтувальний шар? 4. Коли наносять накривний 

шар? 5. Як приготовляють кольоровий декоративний розчин? 6. Як обробляється 

кольорова вапняно-піщана штукатурка у напівтвердому стані? 7. Які фактури 

отримують при опорядженні кольорової вапняно-піщаної штукатурки у 

пластичному стані? 8. Як зробити набризк через сітку? 9. З яких основних компонентів 

складаються теразитові штукатурки? 10. Як створити фактуру «під шубу» циклюванням при 

опорядженні теразитової штукатурки? 11. Що роблять для отримання фактури «під тесаний 

пісковик»? 12. Як характеризуються кам'яні штукатурки? 13.3а рахунок чого декоративний 

шар Штукатурки після оброблення виглядає як природний камінь? 14.3а скільки прийомів 

наносять кольоровий розчин кам'яної штукатурки? 15. Через скільки днів обробляють 

поверхню кам'яної штукатурки? 16. Як обробляють кам'яну штукатурку «під борознисту» 

фактуру? 17. Чим виконують травлення? 18. Що таке русти? 19. Як виконують набивання 

рустів металевою лінійкою? 20. Як виконують рустиза допомогою дерев'яних рейок? 21. Які 

розчини використовують для штукатурки сграфіто? 22. З яких шарів складається штукатурка 

сграфіто? 23. Як готують розчини для опоряджувальних шарів сграфіто? 24. Як виконують 

сграфіто за трафаретним способом видряпування? 25. Як виконати сграфіто нанесенням 

розчину за шаблонами-трафаретами? 

Тести 

1.Опорядження поверхонь декоративними штукатурками на основі сухих 

розчинових сумішей із мінеральних в'яжучих (цементу, вапна) і органічних 

зв'язуючих— термопластичних полімерів, а також на основі традиційних 

полімерцементних паст – це: 

а) полімерцементніштукатурки; 

б) мінеральніштукатурки; 

в) синтетичніштукатурки. 

2. Опоряджують декоративними мінеральними штукатурками лише: 

а) фасади; 

б) внутрішні стіни; 

 



 

 

в) поштукатурені поверхні. 

3. Прорізування і очищення прорізних рустів у декоративному шарі штукатурки 

виконують: 

а) відрізовкою; 

б) кельмою; 

в) лопаткою. 

4. Найекономічніший вид кольорового обштукатурювання, який виконують на 

розчині з вапняного тіста без домішок або з ними (10...20 % цементу, кварцового 

або мармурового піску), а також відповідного кольору пігменту називають: 

а) теразитовими; 

б) кам’яними штукатурками; 

в) кольоровими вапняно-піщаними штукатурками. 

5.Через який час циклюють поверхні для отримання зернистих фактур під 

пісковик після нанесення опоряджувального шару? 

а) 1,5-2 год; 

б) 2-2,5 год; 

в) 2,5-3 год. 

6. Теразитові штукатурки застосовують переважно для опорядження бетонних 

або обштукатурених поверхонь фасадів 

а) дерев’яних поверхонь; 

б) бетонних або обштукатурених поверхонь фасадів; 

в) металевих поверхонь. 

7. Теразит марки К використовують для обштукатурювання цоколю: 

а) для витягування архітектурних деталей; 

б) поштукатурених стін; 

в) цоколю. 

8. Найбільш трудомісткий і складний вид штукатурних робіт, їх застосовують 

переважно для опорядження цоколів і фасадів монументальних будинків: 

а) теразитові штукатурки; 

б) кам’яні штукатурки; 

в) кольоровіштукатурки. 

9. Заглибини різного профілю, що оперізують камінь - це: 

а) русти; 

б) тріщини; 

в) шви. 

10. Нанесенням скількох тонких шарів кольорового розчину з наступним 

продряпуванням верхніх шарів до нижніх виконують багатокольорову вапняно-

піщану штукатурку сграфіто? 

а) 3; 

б) 8; 

в) 10. 

 

 



 

 

Тема 15. Опорядження поверхонь нетрадиційними мінеральними 

штукатурками на основі вапна 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела: 

Загальні положення. BREZZA (марсельський віск). FLORENTINE 

(марсельський віск). IKOS. VISOLCALCE. [1] ст.302-308 

Запитання для контролю знань 

1. Чим характеризуються нетрадиційні мінеральні штукатурки на основі вапна? 2. 

Як підготувати поверхню під опорядження мінеральними штукатурками на основі 

вапна? 3. Які інструменти застосовують для опорядження поверхонь штукатурками 

на основі вапна? 4. Що таке BREZZA? FLORENTINE? 5. Як отримують античний 

ефект BREZZA? FLORENTINE? 6. З чого складається техніка опорядження 

покриттям BREZZA? FLORENTINE? 7. На основі яких складових одержують 

декоративну штукатурку IKOS? 8. В якій послідовності виконують роботу для отримання 

гладенької фактури IKOS, що імітує класичну венеціанську штукатурку? 9. Як отримують 

ефект плямистого мармуру декоративного покриття IKOS? 10. У який спосіб одержують 

середнє або тонке покриття VISOLCALCE? 

Тести 

1.Опорядження поверхонь декоративними штукатурками на основі сухих 

розчинових сумішей із мінеральних в'яжучих (цементу, вапна) і органічних 

зв'язуючих— термопластичних полімерів, а також на основі традиційних 

полімерцементних паст – це: 

а) полімерцементніштукатурки; 

б) мінеральніштукатурки; 

в) синтетичніштукатурки. 

2. Опоряджують декоративними мінеральними штукатурками лише: 

а) фасади; 

б) внутрішні стіни; 

в) поштукатурені поверхні. 

3. Прорізування і очищення прорізних рустів у декоративному шарі штукатурки 

виконують: 

а) відрізовкою; 

б) кельмою; 

в) лопаткою. 

4. Найекономічніший вид кольорового обштукатурювання, який виконують на 

розчині з вапняного тіста без домішок або з ними (10...20 % цементу, кварцового 

або мармурового піску), а також відповідного кольору пігменту, називають: 

а) теразитовими; 

б) кам’яними штукатурками; 

в) кольоровими вапняно-піщаними штукатурками. 

5.Через який час циклюють поверхні для отримання зернистих фактур під 

пісковик після нанесення опоряджувального шару? 

а) 1,5-2 год; 

б) 2-2,5 год; 

в) 2,5-3 год. 

 



 

 

6. Теразитові штукатурки застосовують переважно для опорядження бетонних 

або обштукатурених поверхонь фасадів: 

а) дерев’яних поверхонь; 

б) бетонних або обштукатурених поверхонь фасадів; 

в) металевих поверхонь. 

7. Теразит марки К використовують для обштукатурювання цоколю: 

а) для витягування архітектурних деталей; 

б) поштукатурених стін; 

в) цоколю. 

8. Найбільш трудомісткий і складний вид штукатурних робіт, їх застосовують 

переважно для опорядження цоколів і фасадів монументальних будинків: 

а) теразитові штукатурки; 

б) кам’яні штукатурки; 

в) кольоровіштукатурки. 

9. Заглибини різного профілю, що оперізують камінь - це: 

а) русти; 

б) тріщини; 

в) шви. 

10. Нанесенням скількох тонких шарів кольорового розчину з наступним 

продряпуванням верхніх шарів до нижніх виконують багатокольорову вапняно-

піщану штукатурку сграфіто? 

а) 3; 

б) 8; 

в) 10. 

 

Тема 16. Опорядження поверхонь декоративними 

полімерцементнимиштукатурками 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела: 

Опорядження поверхонь декоративними полімерцементнимиштукатурками на 

основі сухих розчинових сумішей. Загальні положення. Технологія опорядження 

поверхонь декоративними полімерцементнимиштукатурками. [1] ст.308-316. 

Опорядження поверхонь декоративними полімерцементнимиштукатурками на 

основі традиційних полімерцементних паст. [1] ст.316-327. 

Запитання для контролю знань 

1.Як класифікують полімерцементні декоративні штукатурки? 2. Яке відсоткове 

співвідношення цементу і гашеного вапна? 3. Як характеризується штукатурка 

«Рустікпутц-Мінерал»? 4. Що таке структурна штукатурка «Діамант»? 5. Для чого 

призначена штукатурка «Грюндбанд»? 6. Як підготовлюють основу під 

опорядження полімерцементнимиштукатурками? 7. Чому не допускається ви-

користання цементних розчинів без відповідних домішок до гіпсових основ? 8. За 

який термін бажано використати свіжоприготовлену штукатурну суміш? 9. Як діють у разі 

перерви в роботі з незакінченим штукатуренням поверхні? 10. Коли виконують остаточне 

шліфування поверхні?11. Що належить до основних компонентів традиційних полі-

мерцементних паст? 12. Як створюють гладенькі покриття із кольорових полімерцементних 

 



 

 

паст? 13. Яким чином отримують декоративні покриття із бугристою поверхнею? 14. Якою 

установкою наносять ґрунтувальні полімерцементні склади? 15. Як виконують двошарове 

полімерцементне пастове покриття із нанесенням зверху подрібнених матеріалів? 16. За яких 

розмірів зерен подрібнених матеріалів наносять полімерцементну пасту шаром до 1,2 мм 

завтовшки? 17. З яких механізмів складається шпаклювальний агрегат з установкою СО-21А? 

18. З чого складається установка СО-21А? 19. Який вигляд має вудка у складі 

шпаклювального агрегату з установкою С0-21А? 20. Як працює фарборозпилювач СО-123А? 

21. З яких механізмів складається шпаклювальний агрегат СО-150? 22. Який принцип роботи 

шпаклювального агрегату СО-150? 

Тести 

1.Суха мінеральна зерниста суміш, яку застосовують для опорядження 

приміщень і фасадів, - це: 

а) структурна штукатурка «Діамант»; 

б) сануюча штукатурка «Грюндбанд»; 

в) адгезійна штукатурка «Хафтпутц-Аусен». 

2. Для чого призначена штукатурка «Грюндбанд»?: 

а) для штукатурення фасадів; 

б) для поліпшення теплоізоляції стінових огорож; 

в) для декоративного оздоблення. 

3. За який термін бажано використати свіжоприготовлену штукатурну суміш? 

а) 30хв; 

б) 1год; 

в) 1-2год. 

4. Коли виконують остаточне шліфування поверхні? 

а) не раніше ніж через 12год після нанесення останнього шару; 

б) не раніше ніж через 24год після нанесення останнього шару; 

в) не раніше ніж через 48год після нанесення останнього шару. 

5.Речовини для декоративних покриттів, що складаються з тонкомелених 

(наповнювачів) і в'яжучих матеріалів, називають: 

а) фарбами; 

б) пастами; 

в) емалями. 

6. Тонкомелені матеріали, зокрема тальк, крейда, пилоподібний кварц 

застосовують як: 

а) в’яжуче; 

б) наповнювач; 

в) домішки. 

7. Загальна товщина декоративних полімер цементних штукатурок на основі 

полімер цементних паст повинна бути: 

а) не більше як 15мм; 

б) не більше як 10мм; 

в) не більше як 5мм. 

8. Тривалість висихання вирівнювального шару гладенького покриття  із 

кольорових полімерцементних паст за температури 150С становить: 

а) 30хв; 

б) 50-60хв; 



 

 

в) 60-120хв. 

9. За яких розмірів зерен подрібнених матеріалів наносять полімерцементну 

пасту шаром до 1,2 мм завтовшки? 

а) 0,5-1 мм; 

б) 0,63-2,5 мм; 

в) 2,5-5 мм. 

10. Яка продуктивність шпаклювального агрегата СО-150? 

а) 0,5-1 м3/год; 

б) 0,65-0,92 м3/год; 

в) 0,36-0,72 м3/год. 

 

Тема 17. Опорядження поверхонь синтетичними штукатурками 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела: 

Загальні положення. Синтетичні штукатурки BAYRAMIX, KROMITAL, 

CERAMITZ, GRANIPLAST, «Пластоунмікс». Чіпсове покриття «Арлекино». 

«Датська» декоративна штукатурка. [1] ст.327-344. 

Запитання для контролю знань 

1. Які переваги синтетичної штукатурки перед іншими декоративними покриттями? 

2. Від чого залежать властивості штукатурного матеріалу синтетичної штукатурки? 

3. Які властивості мають природні наповнювачі для синтетичної штукатурки? 4. Як 

підготовляють поверхню під нанесення синтетичної штукатурки? 5. Що таке 

синтетична штукатурка типу Байрамікс? 6. Яка техніка опорядження Байрамікс 

мінералом? 7. Чим відрізняється Байрамікс мінерал від Байрамікссафташа? 8. За 

допомогою чого наносять Байрамікс мінерал на поверхню? 9. Чому синтетичну штукатурку 

Байрамікс коза називають рідкими шпалерами? 10. Що таке Кромітал? 11. Як підготовлюють 

поверхню під опорядження Кроміталом? 12. Які рухи виконують при нанесенні Кроміталу на 

поверхню? 13. Що таке Керамітц? 14. Які характеристики має Керамітц? 15. Як Керамітц 

наносять на поверхню? 16. Для чого використовують спеціальну обмежувальну стрічку при 

нанесенні Керамітц? 17. Що таке Граніпласт? 18. На які поверхні наносять Граніпласт? 19. 

Яка техніка опорядження Граніпластом? 20. Що таке «Пластоунмикс»? 21. Які можливості 

надає передова технологія при виконанні опорядження «Пластоунмиксом»? 22. Яка техніка 

опорядження «Пластоунмиксом»? 23. Що таке чіпсове покриття «Арлекино»? 24. Що входить 

у систему «Арлекино»? 25. Як наносять чіпси на поверхню? 26. Через який термін після 

нанесення покриття «Арлекино» набуває повної готовності? 27. Які характеристики має 

«Датська» декоративна штукатурка? 28. Чим виконують фактурне оброблення «Датської» 

декоративної штукатурки? 

Тести 

1.Синтетична штукатурка - це: 

а) суха мінеральна зерниста суміш, яку застосовують для опорядження 

приміщень і фасадів; 

б) мозаїчнаваріосистема, де в певних пропорціях кольорові частинки 

(гранули) наповнювача змішуються із прозорим зв'язуючим; 

в) неперевершене в естетичному плані декоративне опоряджувальне 

покриття з ефектом мармуру, основою якого є синтетичні полімери, 

 



 

 

високоякісні пігменти і барвники, спеціально підібрані домішки; 

застосовується для опорядження інтер'єрів будинків різного призначення. 

2. Основою синтетичної штукатурки на водній основі є: 

а) водна дисперсія; 

б) синтетичні смоли; 

в) епоксидні смоли. 

3. Бутадієнстирольні покриття на водній основі жовтіють за температури: 

а) 550С; 

б) 650С; 

в) 750С. 

4.Яка крихтахарактеризується середньою зчіплюваністю із полімером; стійка до 

зношення, подряпин; фактура шорстка? 

а) мармурова; 

б) гранітна; 

в) кварцова. 

5.Для нанесення матеріалу застосовують: 

а) пістолет «хопер»; 

б) гумовий шпатель; 

в) сталеву кельму. 

6. Декоративно-опоряджувальне покриття для фасадів і внутрішніх стін на 

основі водної дисперсії акрилового полімеру, кулястої незабарвленої мармурової 

і гранітної крихти тільки природних кольорів – це штукатурка: 

а) Байрамікс мінерал; 

б) Байрамікссафташ; 

в) Байраміксмікромінерал. 

7. На які поверхні наносять синтетичну штукатурку Кромітал: 

а) усі, крім деревяних; 

б) усі, крім гіпсокартонних; 

в) лише на поштукатурені. 

8. Яка товщина шару синтетичної штукатурки Керамітц має бути при нанесенні 

розчину аерографом? 

а) 3,5мм; 

б) 2,5мм; 

в) 1,5мм. 

9. При якій температурі можна зберігати штукатурку «Пластоунмікс»? 

а) 0-(+55)0С; 

б) -45-(+55)0С; 

в) 0-550С. 

10. Декоративне чіпсове покриття «Арлекино» постачається: 

а) у пластикових відрах; 

б) у поліетиленових пакетах; 

в) у паперових пакетах. 

 



 

 

Тема 18. Опорядження поверхонь високодекоративними покриттями 

(венеціанськими штукатурками) 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела: 

Загальні положення. Венеціанська штукатурка LITNOS. Венеціанська 

штукатурка «Пластоун». [1] ст.344-348. 

Запитання для контролю знань 
1. Як характеризуються високодекоративні покриття (венеціанські штукатурки)? 2. 

Що таке Літос? 3. Як підготовлюють поверхнюпід опорядження Літосом? 4. Яка 

технологія виконання покриттяЛітос? 5. З яких компонентів складається система 

«Венеціанськаштукатурка Пластоун»? 6. Як створюють ефект «Венеціанського 

мармуру» при виконанні венеціанської штукатурки «Пластоун»? 

Тести 

1.Венеціанська штукатурка - це: 

а) високодекоративні опоряджувальні матеріали, використовуючи широку 

гаму відтінків яких і творчу уяву, можна отримати безліч рисунків, 

хроматичних ефектів і художніх композицій покриття; 

б) мозаїчнаваріосистема, де в певних пропорціях кольорові частинки 

(гранули) наповнювача змішуються із прозорим зв'язуючим; 

в) неперевершене в естетичному плані декоративне опоряджувальне 

покриття з ефектом мармуру, основою яких є синтетичні полімери, 

високоякісні пігменти і барвники, спеціально підібрані домішки; 

застосовується для опорядження інтер'єрів будинків різного призначення. 

2. Недоліки венеціанської штукатурки: 

а) повільно висихає; 

б) низькі адгезійні властивості; 

в) правильної відповіді немає. 

3. Система готових до використання композицій на основі водної акрилової 

дисперсії, наповнювачів, пігментів і функціональних домішок – це штукатурка: 

а) Пластоун; 

б) Літос; 

в) Арлекіно. 

4.Які інструменти використовують при нанесенні штукатурки «Пластоун»? 

а) набір дерев’яних шпателів; 

б) набір сталевих шпателів; 

в) набір гумових шпателів. 

5.Яке співвідношення використовують при розведенні ґрунтовки водою? 

а) 1:2; 

б) 1:3; 

в) 1:5. 

6. Яка мінімальна температура нанесення штукатурки Літос, 0С? 

а) 2; 

б) 5; 

в) 8. 

 



 

 

7. Венеціанська штукатурка «Пластоун» - це : 

а) пожежонебезпечний матеріал; 

б) екологічно безпечний матеріал; 

в) усі відповіді правильні. 

8. За скільки часу повністю висихає венеціанська штукатурка «Пластоун»? 

а) 12год; 

б) 24год; 

в) 48год. 

 

Тема 19. Альфрейні опорядження поверхонь 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела: 

Розмічання поверхонь на панелі і фризи та їх фарбування. Витягування 

фільонок. Оздоблення поверхні рельєфними валиками та забризкуванням. 

Торцювання фарбових плівок. Оздоблення поверхні тусовками. Фактурне 

опорядження поверхонь. Оздоблення поверхні за трафаретом,під декоративні 

породи деревини, під декоративні породи каменю. Матування скла. Бронзування 

поверхонь. Аерографія. [2] ст.278-315. 

Запитання для контролю знань 

1. Яке призначення панелей і як їх фарбують? 2. Як правильно розмітити панель на 

сходовій клітці? 3. Які способи витягування фільонок ви знаєте? 4. Як оздоблюють 

поверхню рельєфним гумовим валиком? 5. Що таке набризкування і якими 

способами його виконують? 6. Як торцюють поверхні по свіжому фарбовому шару? 

7. Які способи тупування поверхні ви знаєте? 8. Як робиться фактурне опорядження 

поверхні? 9. Якими способами можна збільшити рисунок для трафарету? 10. Яка 

повинна бути в'язкість суміші для виконання рисунків за трафаретом? 11. Які є способи 

матування скла? 12. Як виконують бронзування на відлипність? 13. Як оздобити поверхню під 

дуб? 14. Як оздобити поверхню під мармур? 15. З яких частин складається фарбувальний 

агрегат для аерографічних робіт? 16. Як виконують аерографічний розпис? 

Тести 

1.Нижню частину стіни, пофарбовану в колір, який відрізняється від основного 

кольору стіни, називають: 

а) панеллю; 

б) бордюром; 

в) фризом. 

2. Яку частину стіни починають фарбувати першою? 

а) панель; 

б) фриз; 

в) гобелен. 

3. Фриз – це вузька кольорова або візерунчаста смуга, завширшки: 

а) 3-20см; 

б) 3-60см; 

в) 20-60см. 

4.Для того щоб не було видно нерівностей у стику між різноколірними 

ділянками поверхонь, а також для прикраси роблять: 

 



 

 

а) фільонку; 

б) фриз; 

в) бордюр. 

5.Набризкують суміш за допомогою: 

а) щетинної торцівки; 

б) валика з губкою; 

в) щітки і палички. 

6. Які поверхні торцюють? 

а) пофарбовані олійними або водними сумішами; 

б) поштукатурені; 

в) дерев’яні. 

7. За допомогою гумової губки, мішковини або жмутка з паперу здійснюють: 

а) торцювання фарбових плівок; 

б) тупування поверхні; 

в) набризкування. 

8. Як називають елемент орнаменту у трафареті, що повторюється? 

а) зворотним; 

б) прямим; 

в) рапортом. 

9. З яких матеріалів виготовляють трафарет? 

а) з цупкого паперу; 

б) з пластмаси; 

в) з мішковини. 

10. Покриття поверхонь металевими порошками, розведеними на водному або 

неводному в'яжучому матеріалі, називають: 

а) матуванням; 

б) бронзуванням; 

в) у паперових пакетах. 

 

Розділ ІV. Антикорозійний захист 

Тема 20. Механізм процесів корозії мінеральних будівельних матеріалів і 

способи їх антикорозійного захисту 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела: 

Механізм процесів корозії мінеральних будівельних матеріалів. Способи 

антикорозійного захисту мінеральних будівельних матеріалів. 

Запитання для контролю знань 

1. Що таке корозія? 2. Які ви знаєте основні напрямки боротьби з корозією? 3. Що таке 

антикорозійний захист? 4. Що таке 

високонаповненідвокомпонентнісистемизізменшенимвмістомрозчинника? 5. В яких 

умовах застосовуються одношаровісистемиантикорозійногозахисту? 6. Що ви знаєте про 

системи покриттів, які не потребуютьретельноїпідготовкиповерхні? 7. Як часто 

застосовуються системипокриттів на воднійоснові? 8. За яких факторів відбувається 

зменшеннявартостізабарвленняпід час нового будівництва? 9. Застосуванням яких 

 



 

 

корозійностійких конструкційможуть забезпечитиякість і довговічність будівель та споруд.? 

10.  

Тести 

1.Слово корозія походить від латинського corrodere, що означає: 

а) роз’їдати; 

б) вбивати; 

в) руйнувати. 

2. Основні напрямки в боротьбі з корозією: 

а) використаннястійких до корозії сталей; 

б) застосуваннязахиснихметалевих і неметалевихпокриттів; 

в) анодний захист. 

3. Перерахуйте вимоги щодо антикорозійного захисту: 

а) стійкість до анодного відшарування; 

б) добрідіелектричні характеристики; 

в) стійкістьпокриття до теплового старіння. 

4.Високонаповненісистемилакофарбовихматеріаліввважаються такими, 

якщопроцентнийвмістрозчинників та іншихлеткихорганічнихречовин у них не 

перевищує: 

а) 35%; 

б) 45%; 

в) 55%. 

5.В яких умовах застосовуються одношаровісистемиантикорозійногозахисту? 

а) суворезабезпеченнярекомендованоїтовщини слоя; 

б) якщо нормальнопідготовленаповерхня; 

в) якщодобре підготовленаповерхня. 

6. Зменшеннявартостізабарвленняпід час нового будівництва відбувається 

внаслідок: 

а) зменшеннякількостішарівфарби; 

б) збільшення кількості шарів фарби; 

в) зменшеннявартостіробіт на будівельномумайданчику. 

7. Застосування лакофарбових матеріалів із зменшеним вмістом розчинника або 

на водній основі відбувається внаслідок: 

а) скорочення та зменшеннявартостізаходів з охоронипраці та 

навколишньогосередовища; 

б) зменшеннявартості і зниженнятрудомісткості при 

проведенніремонтнихфарбувальнихробіт; 

в) зменшеннявартостіробіт на будівельномумайданчику за рахунок 

максимально можливогофарбуванняпід час 

виробництваметалоконструкцій. 

8. Які ви знаєте бетони спеціального призначення? 

а) кислототривкий; 

б) жаротривкий; 

в) космічний. 

 

 



 

 

 

Тема 21. Способи забезпечення довговічності будівельних матеріалів 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела: 

Способи забезпечення довговічності будівельних матеріалів 

Гідроізоляційна, гідрофобна та кислотостійка штукатурки. [1] ст.235-240. 

Запитання для контролю знань 

1. Яким способом улаштовують гідроізоляційну штукатурку? 2. Які компоненти 

ефективні для отримання водонепроникних розчинів? 3. Які домішки прискорюють 

темпи зростання міцності й скорочують терміни тужавлення водонепроникних 

розчинів? 4. На яких розчинах виконують гідрофобну штукатурку? 5. Що надає 

штукатурці водовідштовхувальні властивості при збереженні паропроникності?6. Які 

ущільнювальні добавки вводять до цементно-піщаних розчинів? 

Тести 

1.Який склад цементного розчину використовують для влаштування 

гідроізоляційної штукатурки? 

а) 1:3; 

б) 1:5; 

в) 1:4. 

2. Гідроізоляційні роботи з використанням ущільнювальних добавок виконують 

за температури повітря: 

а) не нижче -50С; 

б) не нижче 00С; 

в) не нижче +50С. 

3. Якщо густина розчину хлориду заліза (ІІІ) – 1,50 г/см3 – то кількість хлориду 

заліза (ІІІ) в суміші : 

а) 668г/л; 

б) 690г/л; 

в) 698г/л. 

4.Для приготування водонепроникних розширних розчинів підвищеної 

кислотності застосовують: 

а) алюмінат натрію; 

б) калієве рідке скло; 

в) хлорид заліза. 

5.Властивості гідрофобної штукатурки: 

а) водовідштовхувальні; 

б) висока протиударна стійкість; 

в) усі відповіді правильні. 

6. Яким розчинником користуються при приготуванні гіпсопіщаної штукатурки? 

а) вода; 

б) спирт; 

в) бензин. 

7. Для підвищення гідроізоляційних властивостей у цементно-піщаний розчин 

вводять : 

 



 

 

а) водовідштовхувальні добавки; 

б) ущільнювальні добавки; 

в) правильної відповіді немає. 

8.Гідроізоляційна та гідрофобна штукатурки відносяться до: 

а) звичайних штукатурок; 

б) спеціальних штукатурок; 

в) захисних штукатурок. 

 

Розділ V. Захист деревини 

Тема22. Захист дерев’яних конструкцій від загнивання і гниття 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела: 

Захист дерев’яних конструкцій від загнивання. Захист дерев’яних конструкцій 

від гниття. [4] ст.15-22. 

Запитання для контролю знань 

1. Що таке гниття? 2. Які дереворуйнівні гриби ви знаєте? 3. За яких умов можливе 

гниття? 4. Яка деревина гниттю не піддається? 5. Які захисти від деревини ви 

знаєте?6. Що таке стерилізація деревини?7. Розкрийте суть конструктивного 

захисту?8. Як досягається захист деревини закритих приміщень?9. У чому полягає 

захист деревини від конденсаційної вологи?10. У яких випадках потрібний хімічний 

захист? 11. Що таке водорозчинні антисептики? 12. Що представляють собою 

маслянисті антисептики?13. Які комахи найбільш небезпечні для дерев’яних конструкцій? 

 

Тести 

1.Гниття – це : 

а) руйнування деревини водою; 

б) руйнування деревини найпростішими рослинними організмами; 

в) руйнування деревини під дією механічних ушкоджень. 

2. Яка температура сприятлива для життєдіяльності рослинних організмів? 

а) не вища500С; 

б) не вища 400С; 

в) не вища 300С. 

3. Яка умова необхідна для росту грибів ? 

а) деревина повинна бути насичена водою і знаходиться у воді без доступу 

повітря; 

б) деревина повинна бути насичена повітрям і знаходиться у воді без 

доступу; 

в) присутність повітря. 

4.Прогрів деревини до якої температури призводить до загибелі всіх присутніх у 

ній спор будинкових грибів? 

а) вище 600С; 

б) вище 800С; 

в) вище 900С. 

5.Захист деревини від зволоження парами повітря досягається тим, що в 

 



 

 

приміщеннях з вологістю більше 75% і виділенням водяних пар поверхня її 

ізолюється: 

а) водостійкими олійнофарбовими покриттями; 

б) водостійкими лакофарбовими покриттями; 

в) водостійкими фарбовими покриттями. 

6. Для захисту від проникнення в конструкцію водяних пар з боку приміщення 

укладається шар: 

а) гідроізоляції; 

б) пароізоляції; 

в) теплоізоляції; 

7. Запобігтити біологічним пошкодженням лакофарбових матеріалів, таких як 

лаки, фарби, емалі і мастики, без погіршення їхніх експлуатаційних 

характеристик можна доданням до їх складу: 

а) антисептиків; 

б) пестицидів; 

в) фунгіцидів. 

8.Основними елементами живлення грибів є: 

а) азот і фосфор; 

б) кальцій і магній; 

в) глюкоза. 

 

Тема 23. Захист дерев’яних конструкцій від згорання 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела: 

Захист дерев’яних конструкцій будівель з хімічно агресивним середовищем. 

Зараження комахами.[4] ст.15-22. 

Запитання для контролю знань 

1. В наслідок чого відбувається горіння деревини? 2. При якій температурі може 

відбутися загорання? 3. Яка мета захисту від загорання? 4. Що таке конструктивний 

захист деревини? 5. Що таке хімічний захист деревини?6. Що таке антипирени?7. Що 

таке протипожежні перешкоди? 

Тести 

1.Деревина як органічний матеріал - ? 

а) міцний; 

б) вогнетривкий; 

в) водонепроникний. 

2. До загорання деревини може призвести : 

а) тривале нагрівання при температурі 1500С; 

б) тривале нагрівання при температурі 1200С; 

в) тривале нагрівання при температурі 1000С. 

3. Що є метою захисту від загорання? 

а) підвищення межі міцності; 

б) підвищення межі вогнестійкості; 

в) підвищення межі водонепроникності. 

 



 

 

4.Ліквідація умов, сприятливих для виникнення і поширення пожежі – це : 

а) конструктивний захист; 

б) хімічний захист; 

в) усі відповіді правильні. 

5.Для вогнезахисного просочення деревини застосовують речовини, які 

називаються: 

а) антисептиками; 

б) антипиренами; 

в) емульгаторами. 

6. Якими фарбами покривають деревину для захисту від загорання? 

а) фарбами на основі рідкого скла; 

б) будь-якими фарбами; 

в) фарбами на основі суперфосфату. 

7. Для запобігання поширенню вогню дерев’яні будови повинні бути розділені 

на частини : 

а) захисними штукатурками; 

б) протипожежними перешкодами; 

в) зонами з вогнетривких конструкцій. 

 

 

Розділ VІ. Захист та санація поверхонь 

Тема 24. Антибактеріальна санація 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела: 

Антибактеріальна санація. Захист будівельних залізобетонних конструкцій.[3] 

ст.445-470. 

Запитання для контролю знань 

1. Що називають бетоном? 2. Яка роль добавок у бетонній суміші і бетоні? 3. Яку 

споруду вважають довговічною? 4. Що таке карбонізація? 5. Що є головним 

чинником корозії залізобетону?6. Як перевіряють товщину захисного шару 

залізобетону?7. У чому полягає суть неруйнівних методів визначення пластичних 

деформацій поверхневих шарів бетону?8. Коли приступають до захисту поверхонь 

залізобетонних конструкцій? 9. Що таке гідрофобізація? В чому полягає її суть? На 

які види її поділяють? 

Тести 

1.Гідравлічна в'яжуча речовина, яка твердне у воді і на повітрі – це : 

а) цемент; 

б) портландцемент; 

в) шлакопортландцемент. 

2. Зпідвищенням температури хімічні реакції, що відбуваються в бетоні: 

а) підвищуються; 

б) знижуються; 

в) правильної відповіді немає. 

3. У спеціальних бетонах (піно-, газобетонах) функцію наповнювача виконують: 

 



 

 

а) газ; 

б) повітря; 

в) домішки. 

4.Для підсилення опору на розтяг у конструкції, що працює на вигин і розтяг, 

закладають: 

а) велику кількість цементу; 

б) арматуру; 

в) усі відповіді правильні. 

5.Процес, що відбувається в бетоні, виготовленому на основі 

портландцементу, під впливом на нього карбонатної кислоти, що утворюється 

внаслідок перебігу хімічної реакції між вуглекислим газом повітря і водою в 

порах бетону, називається: 

а) корозією; 

б) карбонізацією; 

в) роз’їданням. 

6. Через який проміжок часу на поверхню металу слід наносити шар 

епоксидного антикорозійного матеріалу Сегеzit? 

а) 1-2год; 

б) 1-3год; 

в) будь-коли. 

7. Ін'єктування похилих або вертикальних тріщин розпочинають: 

а) з найвищої точки; 

б) з найнижчої точки; 

в) з будь-якої точки. 

 

Тема 25. Спеціальні штукатурки 

Звукоізоляційна, рентгенозахисна та біоцидна штукатурки. [1] ст.240-243 

Запитання для контролю знань 

1. Яку штукатурку використовують для зниження рівня шумів? 2. З яких компонентів 

складається акустична штукатурка? 3. Чому ренгенозахисні штукатурки частіше 

називають баритовими? 4. З яких основних компонентів складаються баритові 

розчини? 5. Для чого призначені біоцидні штукатурки?6. Які добавки вводять у 

звичайні розчини для надання їм біоцидних властивостей? 

Тести 

1.Для зниження рівня шумів виконують : 

а) біоцидну штукатурку; 

б) звукоізоляційну штукатурку; 

в) рентгенозахисну штукатурку. 

2. Портландцемент, гіпс та каустичний магнезит у звукоізоляційній штукатурці 

використовують як: 

а) заповнювач; 

б) в’яжуче; 

в) домішки. 

 



 

 

3. При середній густині пемзи чи шлаку, заповнювач до використання в 

акустичних розчинах просіюють крізь сито з отворами: 

а) 5мм; 

б) 5,3мм; 

в) 5,9мм. 

4.Яка товщина шару акустичної штукатурки? 

а) 10мм; 

б) 15мм; 

в) 20мм. 

5.Рентгенозахисну штукатурку застосовують для опорядження: 

а) житлових приміщень; 

б) карбонізацією; 

в) роз’їданням. 

6. Через який проміжок часу на поверхню металу слід наносити шар 

епоксидного антикорозійного матеріалу Сегеzit? 

а) 1-2год; 

б) 1-3год; 

в) будь-коли. 

7. Ін'єктування похилих або вертикальних тріщин розпочинають: 

а) з найвищої точки; 

б) з найнижчої точки; 

в) з будь-якої точки. 

 

Розділ VІІ. Протипожежне покриття 

Тема 26. Вогнезахисна штукатурка 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела: 

Склади вогнетривких розчинів. Призначення вогнезахисної штукатурки. [1] 

ст.237-239. 

Запитання для контролю знань 

1. Що таке вогнестійкість? 2. Що таке межа вогнестійкості конструкції? 3. Що 

таке ступінь вогнестійкості? 4. Що належить до граничного стану конструкції? 5. Що 

таке втрата теплоізолювальноїздатності? 6. Що таке втрата несучоїздатності? 7. Що 

таке втрата цілісності? 8. Яким шляхом визначаються фактичні межі вогнестійкості? 

9. Що таке межа розповсюдження вогню? 10. Перерахуйте конструктивні 

характеристики будинків для кожного ступеня вогнестійкості.? 11. Яка роль 

будівельних конструкцій у забезпеченні протипожежного захисту будівель? 

 

Тести 

1.Що таке вогнестійкість? 

а) це нормована характеристика вогнестійкості будинків і споруд, що 

визначається межею вогнестійкості основних будівельних конструкцій; 

б) здатність конструкції зберігати несучі та (або) огороджувальні функції в 

умовах пожежі; 

 



 

 

в) показниквогнистійкостіконструкції, якийвизначається часом від початку 

вогневоговипробування за стандартного температурного режиму до 

настання одного з нормованих для даноїконструкціїграничнихстанів з 

вогнестійкості. 

2. Що належить до граничного стану конструкції? 

а) втрататеплоізолювальноїздатності; 

б) втрата гідроізолювальної здатності; 

в) втрата несучої здатності. 

3. Вид граничного стану конструкції за вогнестійкістю, що характеризується 

утворенням в конструкціях наскрізних тріщин або наскрізних отворів, через які 

проникають продукти горіння або полум’я – це : 

а) втрата несучоїздатності; 

б) втрата цілісності; 

в) втрата теплоізолювальної здатності. 

4.Фактичні межі вогнестійкості визначаються у більшості випадків: 

а) експериментальним шляхом; 

б) на прикладі нещасних випадків; 

в) усі відповіді правильні. 

5.Будинкипереважно з каркасною конструктивною схемою. Елементи каркаса 

виконані з металевихнезахищенихконструкцій. Огороджувальніконструкції – з 

металевихпрофільованихлистівабоінших негорючих листовихматеріалів з 

негорючим утеплювачемабоутеплювачемгрупгорючості Г1, Г2. Це будинки з 

яким ступенем вогнестійкості? 

а) ІІІ; 

б) ІІІа; 

в) ІІІб. 

6. Які фактори визначають поведінку будівельних конструкцій в умовах пожежі? 

а) ступінь навантаження конструкцій та їх елементів; 

б) тепловенавантаження на конструкції; 

в) умови нагрівання та способи з’єднання конструкцій. 

7. Тимчасові навантаження поділяють на: 

а) довготривалі; 

б) постійні; 

в) короткочасні. 

8.Які навантаженняможуть з’явитися у виняткових випадках: наприклад, при 

сейсмічній та вибуховій дії? 

а) довготривалі; 

б) короткочасні; 

в) особливі. 

 

Тема 27. Роль будівельних конструкцій у забезпеченні протипожежного 

захисту будівель 



 

 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела: 

Протипожежні заходи на будівництві. Протипожежні перешкоди. Теоретичні 

основи розрахунку вогнестійкості будівельних конструкцій. [1] ст.45-73. 

Запитання для контролю знань 

1. Які ви знаєте протипожежні заходи на будівництві? 2. Що таке протипожежна 

перешкода? 3. Яку роль відіграють протипожежні перешкоди? 4. Як розраховують 

вогнестійкість будівельних конструкцій? 5. Які є типи протипожежних перешкод?6. 

Для чого призначені протипожежні перешкоди?7. Що таке пожежне навантаження? 

8. Що таке особливе навантаження? 9. На які види поділяються тимчасові 

навантаження?10. Які фактори визначають поведінку будівельних конструкцій в 

умовах пожежі? 

Тести 

1.Для чого призначені протипожежні перешкоди? 

а) для запобіганнярозповсюдьженню пожежі та продуктів горіння з 

приміщень або пожежного відсіку з осередком пожежі в інші приміщення; 

б) для запобігання загоранню будівельних конструкцій.; 

в) правильної відповіді немає. 

2. Що належить до граничного стану конструкції? 

а) втрататеплоізолювальноїздатності; 

б) втрата гідроізолювальної здатності; 

в) втрата несучої здатності. 

3. Вид граничного стану конструкції за вогнестійкістю, що характеризується 

утворенням в конструкціях наскрізних тріщин або наскрізних отворів, через які 

проникають продукти горіння або полум’я – це : 

а) втрата несучоїздатності; 

б) втрата цілісності; 

в) теплоізолювальної здатності. 

4.Фактичні межі вогнестійкості визначаються у більшості випадків: 

а) експериментальним шляхом; 

б) на прикладі нещасних випадків; 

в) усі відповіді правильні. 

5.Протипожежні стіни 1-го типу використовуються для: 

а) розділення будівель на пожежні відсіки; 

б) в якості стін протипожежних зон; 

в) для ізоляції вбудованих приміщень. 

6. Які фактори визначають поведінку будівельних конструкцій в умовах пожежі? 

а) ступінь навантаження конструкцій та їх елементів; 

б) тепловенавантаження на конструкції; 

в) умови нагрівання та способи з’єднання конструкцій. 

7. Тимчасові навантаження поділяють на: 

а) довготривалі; 

б) постійні; 

 



 

 

в) короткочасні. 

8.Які навантаженняможуть з’явитися у виняткових випадках, наприклад, при 

сейсмічній та вибуховій дії? 

а) довготривалі; 

б) короткочасні; 

в) особливі. 

 

Розділ VІІІ. Теплоізоляція поверхонь 

Тема 28. Теплоізоляційна штукатурка 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела: 

Склади теплоізоляційних штукатурок і фізичні властивості розчину. [1] 

ст.237-239. 

Теплоізоляційні роботи. [3] ст.274-324. 

Запитання для контролю знань 

1.Які компоненти входять до складу скловати? 2. Яка основна перевага скловатної 

ізоляційної продукції ISOVER? 3. З чого виготовляють волокнисті теплоізоляцій? 4. 

Що є зв'язником у мінераловатній? 5. Який температурний інтервал використання виробів із 

базальтового волокна? 6. Які теплоізоляційні матеріали ISOVER є легкими? 7. Яка 

теплопровідність жорстких плитISOVER зі скловолокна? 8. Як улаштувати 

двошарову теплоізоляцію плоских дахів із матеріалів DACHO-TERM? 9. Як 

улаштовують систему зовнішньої теплоізоляції з облицюванням на виступі? 10. Який 

теплоізоляційний матеріал застосовують при влаштуванні інверсійного даху як тераси? 

 

Тести 

1.Яке розміщення волокон у теплоізоляційних базальтових матеріалів є 

найефективнішими з погляду міцнісних і теплоізоляційних властивостей? 

а) поздовжнє; 

б) вертикальне; 

в) хаотичне. 

2. Відмінною ознакою базальтової теплоізоляціїє також звукоізоляційна 

здатність, тому дуже часто її застосовують для: 

а) тепло- і звукоізоляції стін; 

б) тепло- і звукоізоляції підлог; 

в) тепло- і звукоізоляції фасадів. 

3. Що є найважливішою перевагою волокнистих теплоізоляційних матеріалів? 

а) збереження тепла; 

б) негорючість; 

в) паропроникність. 

4.Склобій, пісок, сода, вапняк, доломіт і етибор - це компоненти: 

а) скловати; 

б) мінвати; 

в)екструдованого пінополістиролу. 

5.Для чого призначена продукція ISOVERTK? 

 



 

 

а) для ущільнення та теплоізоляції нерівних поверхонь; 

б) для теплоізоляції повітро- і вологонепроникних швів у стінах, підлогах і 

дахах; 

в) для теплоізоляції підлог, стін і стельових перекриттів. 

6. Суть вентильованого фасаду полягає в наявності повітряного простору, в 

якому створюється: 

а) «ефект тепла»; 

б) «ефект печі»; 

в) «ефект каміна». 

7. Між теплоізоляцією й облицюванням стін фасадів по каркасу слід передбачати 

повітряний зазор: 

а) 1,0-2,0см; 

б) 2,0-2,5см; 

в) 2,0-3,0см. 

8.Які матеріали забезпечують експлуатаційну надійність теплового даху? 

а) мінеральна вата; 

б) скляна вата; 

в) екструдований пінополістирол. 

 

Тема 29. Матеріали для скріпленої теплоізоляції та вимоги до них 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі питання, 

використавши літературні джерела: 

Теплоізоляційні плити. Штукатурно-декоративні та малярно-декоративні 

покриття. Полімерцементні клеї. Ґрунтовки. Дюбелі, склосітка та додаткові 

матеріали. [3] ст.54-104. 

Запитання для контролю знань 

1. В чому полягають суть та переваги скріпленої теплоізоляції фасадів? 2. Для чого 

призначена система другого типу? 3. Як розраховують товщину шару піно 

полістирольного утеплювача? 4. Що впливає на вибір штукатурки декоративного 

покриття? 5. Назвіть характерні параметри покриттів на основі фарб?6. Які види 

ґрунтовок використовують у системах теплоізоляції?7. Для чого призначені дюбелі в 

системі теплоізоляції? 8. Як захищають нитки сітки від впливу лугів? 9. Який 

матеріал застосовують для герметизації примикань системи теплоізоляції і віконної або 

дверної рами?10. Який має бути напусток полотен сіток при їх з’єднанні на стіні будинку? 

Тести 

1.Які системи для утеплення стін є найбільш поширені в будівництві? 

а) матеріалом, у якому є пінополістирол; 

б) матеріалом у яких є мінераловатні плити; 

в) правильної відповіді немає. 

2. Витрати на додаткове утеплення стін за методом скріпленої 

теплоізоляціїокупляється вже через кілька років, оскільки витрати на опалення 

будинку можуть знизитися до: 

а) 20%; 

 



 

 

б) 30%; 

в) 40%. 

3. Системи, що виконуються із застосуванням мінеральних утеплювачів, 

належать до: 

а) першого типу; 

б) другого типу; 

в) третього типу. 

4.При якій температурі починають плавитись мінераловатні плити? 

а) 10000С; 

б) через дві години впливу температури понад 10000С; 

в) через дві години впливу температури понад 1000С. 

5.Силікатна фарба призначена для фарбування: 

а) зовнішніх поверхонь; 

б) стін і стель; 

в) підлоги. 

6. Який інструмент призначений для додаткового закріплення плит утеплювача 

на фасаді? 

а) дюбелі; 

б) склосітка; 

в) герметики. 

7. Чи потрібно до початку робіт із влаштування скріпленої теплоізоляції 

оглядати будівельний об’єкт і визначати його готовність до виконання робіт? 

а) так; 

б) ні; 

в) не обов’язково. 

8. Чи контролюють товщину шару розчинової суміші при виконанні робіт з 

утеплення фасадів? 

а) так; 

б) ні; 

в) не обов’язково. 

9. Температура повітря і основи при влаштуванні скріпленої теплоізоляції 

фасадів повинна становити: 

а) 0 - +25; 

б) +5 - +25; 

в) +5 - +30. 

10. Скільки часу необхідно оберігати від дощу свіжонанесені кольорові 

полімерцементні штукатурки: 

а) 1 добу; 

б) 2 доби; 

в) 3 доби. 
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