
19 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. Відхилення радіуса криволінійних поверхонь перевіряють: 

1) лінійкою 

2) лекалом  

3) рівнем 

4) сантиметром 

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. Деревина елементів каркаса має бути оброблена : 

1) антистатикою, герметиком 

2) водним розчином 

3) антисептиками, антипіренами  

4) клеєм 

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. 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 

7. Оберіть із зазначених причини виникнення тріщин у швах між ГКП ? 

1) шпаклювання, виконане за декілька разів 

2) своєчасне нанесення покривного шару 

3) помилки, допущенні при шпаклюванні швів  

4) застосування якісної шпаклівки 

 



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

1) ґрунтування  

2) очищення поверхні 

3) додаткове шпаклювання поверхні  

4) застосування армувальної стрічки 

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

1) виконання технічних умов, які регламентують шпаклювальні роботи 

2) порушення правил створення деформаційних швів  

3) виконання правил створення деформаційних швів 

4) виконання технічних норм, які регламентують шпаклювальні роботи 

10. До найпоширеніших дефектів швів гіпсокартонних обшивок належать : 

1) тріщини у швах  

2) кути, що виступають 

3) провисання 

4) розшарування 

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 


