
9 варіант 

 

1. 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  

2. 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 

3. 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 

4. Армувальні стрічки застосовують при шпаклюванні швів, щоб : 

1) зафіксувати розчин 

2) надати форму конструкції 

3) зробити більш стійкою конструкцію 

4) ущільнити поверхню 

5. 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 

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. 19. 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. 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. Перепади між суміжними листами ГКП не мають перевищувати : 

      1) 1 мм  

      2) 2,5 мм 

      3) 2 мм 

      4) 0,5 мм  

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. 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  

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. 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  

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. 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 

19. Які причини створення видимих контурів швів зазначені неправильно ?  

         1) надмірна ширина швів 

     2) неякісне вирівнювання 

         3) неякісне кріплення дюбелів  

     4) неякісне шліфування 

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

ГКП (ГВЛ) не мають виникати : 

    1) пробоїни  

    2) тріщини  

    3) бульбашки 

    4) плями 


