
13 варіант 

 

1. 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  

      2. 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 

      3. 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 

    4. Які причини створення видимих контурів швів зазначені неправильно ?  

         1) надмірна ширина швів 

                2) неякісне вирівнювання 

  3) неякісне кріплення дюбелів  

  4) неякісне шліфування 

      5. При легкому постукуванні дерев’яним молотком у зашпакльованих стиках  між  

ГКП (ГВЛ) не мають виникати : 

  1) пробоїни  

  2) тріщини  

  3) бульбашки 

  4) плями 

6. Причиною виникнення тріщин у швах є перевищення розтяжного напруження 

над : 

1) кількістю шпаклівки 

2) міцністю матеріалу шпаклівки  

3) пластичністю матеріалу шпаклівки 

4) пластичністю конструкції 

 

 

 

 



7. 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  

8. 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  

9. 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 

10. На якій відстані виконують деформаційні шви під час монтажу великих 

поверхонь гіпсокартонної обшивки (понад 50м²) ? 

1) через 10-15 м 

2) через 15-20м 

3) через 8-10 м  

4) через 5-8 м 

11. 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 

12. 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  

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

вологість якої не перевищує : 

                  1)  25% 

                  2) 5% 

                  3) 15 %  

                  4) 0,5 % 

 



      14. 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 

      15. Перепади між суміжними листами ГКП не мають перевищувати : 

                  1) 1 мм  

                  2) 2,5 мм 

                  3) 2 мм 

                  4) 0,5 мм  

16. 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  

17. 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 

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

1) стабільний температурно-вологий режим 

2) якісне вирівнювання 

3) якісне шпаклювання 

4) нестабільний температурно-вологий режим  

19. 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  

20. Небезпеку приміщення необхідно враховувати при будівництві будівель : 

1) у районах з горбуватою місцевістю 

2) у сейсмічно небезпечних районах  

3) на піщаному ґрунті 

4) на територіях, які обробляються 


