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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. Відхилення радіуса криволінійних поверхонь перевіряють: 

1) лінійкою 

2) лекалом  

3) рівнем 

4) сантиметром 

12. 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  

13. Деревина елементів каркаса має бути оброблена : 

1) антистатикою, герметиком 

2) водним розчином 

3) антисептиками, антипіренами  

4) клеєм 

 

 

 

 



14. 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  

15. 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 

16. 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 

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

1) ґрунтування  

2) очищення поверхні 

3) додаткове шпаклювання поверхні  

4) застосування армувальної стрічки 

18. 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 

19. До найпоширеніших дефектів швів гіпсокартонних обшивок належать : 

1) тріщини у швах  

2) кути, що виступають 

3) провисання 

4) розшарування 

20. 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  

 


