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1. У яких місцях перевіряють установлення і закріплення захисних елементів? 

1) на всіх зовнішніх кутах  

2) на вологих торцях 

3) на закритих торцях 

4) на внутрішніх кутах 

2. 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 

3. Перевірку правильності закладання стиків між листами ГКП здійснюють з 

поданням : 

1) сертифікатів на використовувані інструменти 

2) сертифікатів на використовувані інструменти  

3) плану будівлі 

4) плану конструкції 

4. 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  

      5. Для  виготовлення дерев’яних каркасів можна використовувати суху деревину, 

вологість якої не перевищує : 

                1)  25% 

                2) 5% 

                3) 15 %  

                4) 0,5 % 

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

1) виконання технічних умов, які регламентують шпаклювальні роботи 

2) виконання технічних норм, які регламентують шпаклювальні роботи 

3) порушення технічних норм, які регламентують шпаклювальні роботи 

4) вирівнювання шпаклювальних сумішей без використання армувальної 

стрічки  

 

 

 



7. Видимі контури швів можуть відбитися на обробленій поверхні гіпсокартонних 

обшивок при: 

1) фарбуванні 

2) освітленні прямим світлом 

3) візуальному огляді 

4) освітленні боковим світлом  

8. Оберіть із зазначених причини виникнення видимих контурів на обробленій 

поверхні гіпсокартонних обшивок : 

1) помірна ширина обробленої поверхні 

2) якісне ґрунтування поверхні, підфарбування 

3) неякісне шліфування 

4) якісне шліфування  

9. 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 

10. Яка причина виникнення на поверхні швів уступів (задирів) ? 

1) стабільний температурно-вологий режим 

2) якісне вирівнювання 

3) якісне шпаклювання 

4) нестабільний температурно-вологий режим  

11. Визначте з відзначених помилки, допущені при шпаклюванні швів : 

     1) застосування армувальної стрічки 

     2) шпаклювання виконано за декілька разів 

     3) зняття кромок на гіпсокартоні 

     4) передчасне нанесення покривного шару на поверхню шпаклівки  

 12. 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  

 13. Відхилення стоякових елементів каркаса від вертикалі на 1 м висоти не має 

перевищувати : 

     1) 2,5 мм 

     2)1,85 мм 

     3) 4 мм 

     4) 1 мм  

 

 



 14. 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 

 15. Вимірювальний контроль технічних вимог і допустимих відхилень при 

прийманні готових обшивок з ГКЛ або ГВЛ  конструкцій комплектних систем 

«Кнауф» здійснюють: 

     1) не менше 10 вимірювань на 50м² поверхні 

     2) не менше 5 вимірювань на 50;70 м² поверхні   

     3)  не менше 2 вимірювань на 70м² поверхні 

     4) по всій поверхні покриття 

 16. Армувальні стрічки застосовують при шпаклюванні швів, щоб : 

1) зафіксувати розчин 

2) надати форму конструкції 

3) зробити більш стійкою конструкцію 

4) ущільнити поверхню 

17.  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 

18. Причиною виникнення тріщин у швах є перевищення розтяжного напруження 

над : 

1) кількістю шпаклівки 

2) міцністю матеріалу шпаклівки  

3) пластичністю матеріалу шпаклівки 

4) пластичністю конструкції 

19. 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  

20. Небезпека тріщино-утворення  у швах особливо актуальна в районах : 

1) АР Крим 

2) Центральної України (Полтавська область) 

3) Північної України (Чернігівська область) 

4) Східної України, Західної України  


