
1 варіант 
 

1. Під час монтажу каркасів гіпсокартонних і гіпсоволокнистих конструкцій 

відхилення їх елементів від розбивних осей не має перевищувати 

1) 2,5 мм 

2) 1 мм  

3) 1,75 мм 

4) 4 мм 

2. Коли доцільно проводити роботу з усунення дефектів швів у гіпсокартонних 

обшивках? 

1) після провітрювання при приміщення 

2) після стабілізації деформацій конструкцій  

3) після виявлення дефекту 

4) після шпаклювання ГКП 

3. Як у процесі монтажу,так і після завершення встановлення конструкції слід 

контролювати : 

1) положення поверхні, до якої кріпиться конструкція 

2) рівень гідроізоляції 

3) рівень пароізоляції 

4) відповідність проекту положення конструкції  

 

4. Для того, щоб усунути видимі  контури швів, можна виконати : 

1) ґрунтування  

2) очищення поверхні 

3) додаткове шпаклювання поверхні  

4) застосування армувальної стрічки 

5. Які  допускаються нерівності на поверхні плоского окреслення ? 

1) не більше 4 мм у глибину 

2) не більше 8 шт. на 4м² і 3 мм у глибину 

3) не більше 5 шт. на 4м² і 5 мм у глибину 

4) не більше 8 шт. на 4м² і 2 мм у глибину  

6. До найпоширеніших дефектів швів гіпсокартонних обшивок належать : 

1) тріщини у швах  

2) кути, що виступають 

3) провисання 

4) розшарування 

7. Контроль технічних вимог і допустимих відхилень при прийманні готових обшивок 

з ГКП і ГВЛ конструкцій комплектних систем «Кнауф» буває : 

1) вимірювальний, акт приймання  

2) стандартний 

3) вибірковий 

4) відносний, суцільний 

 

 

 

 



8. Видимі контури швів можуть відбитися на обробленій поверхні гіпсокартонних 

обшивок при : 

1) фарбуванні 

2) освітленні прямим світлом 

3) візуальному огляді 

4) освітленні боковим світлом  

9. Відхилення стоякових елементів каркаса по вертикалі на всю висоту перегородки 

або облицювання не має перевищувати : 

1) 11,5 мм 

2) 5 мм  

3) 8 мм 

4) 10 мм  

10. Яка причина виникнення незначної випуклості (вм’ятини) в зоні швів відносно 

великого за довжиною розміру шва? 

1) якісне шпаклювання 

2) неякісне вирівнювання  

3) якісне вирівнювання 

4) якісне якісна обробка швів 

11. Металеві і дерев’яні елементи каркасів з обшивками з ГКП або ГВЛ не повинні   

мати недопустимих (ої) : 

                  1) ослаблених перерізів  

                  2)   доброї шпаклівки 

            3) правильних конструкцій монтажу 

            4) добрих кріплень 

12. На якій відстані виконують деформаційні шви при обшивці стін і в коридорах? 

1) через 8-10 м 

2) через 5-8 м 

3) через 15-20 м 

4) через 10-15 м  

13. Як має виконуватися шпаклювання ? 

       1)  на половину глибини стику 

       2) без розривів по всьому контуру з’єднання  

       3) на всю ширину ГКП 

       4) з розривами по всьому контуру з’єднання 

14. Які шви можуть піддаватися деформаціям, які, як правила, не погіршують 

зовнішній вигляд або експлуатаційні якості обшивки захисних конструкцій ? 

1) відкриті  

2) приховані 

3) прості 

4) складні 

15. Як перевіряють вертикальність перегородок? 

                  1) через кожні 4 м довжини поверхні 

                  2)  через кожні 6 м довжини поверхні 

                  3) через кожні 5 м довжини поверхні 

                  4)  через кожні 3 м довжини поверхні  

 

 



16. Оберіть із зазначених причини виникнення тріщин у швах між ГКП : 

1) застосування шпаклювальної маси, яка не втратила здатність до 

затвердіння  

2) застосування шпаклювальної маси високої якості 

3) застосування шпаклювальної маси, яка не втратила здатність до 

«тужавіння» 

4) застосування шпаклювальної маси, яка значно втратила здатність до 

«тужавіння» і затвердіння  

17. Головки шурупів (гвинтів) мають бути заглиблені в ГКЛ або ГВЛ на глибину : 

       1) не більше 0,5 мм 

       2) 3 мм 

       3) близько 1 мм  

       4) понад 1,5 мм 

18. Оберіть із зазначених причини виникнення тріщин у швах між ГКП : 

1) правильний монтаж конструкції каркаса 

2) правильний монтаж гіпсокартонної обшивки 

3) поперечні стики плит з виконанням фасок 

4) помилки монтажу гіпсокартонної обшивки  

19. Які причини створення видимих контурів швів зазначені неправильно ?  

       1) надмірна ширина швів 

  2) неякісне вирівнювання 

  3) неякісне кріплення дюбелів  

  4) неякісне шліфування 

20. Оберіть із зазначених причини виникнення тріщин у швах між ГКП : 

1) порушення звукоізоляційного режиму 

2) виконання температурно-вологого режиму 

3) накладання випадкових навантажень  

4) провітрювання приміщення 

 


