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Будівництво - сфера діяльності людини без якої її життя неможливе. 

Ця сфера інтенсивно розвивається з кожним роком. Люди прагнуть до 

краси оточуючих споруд та їх надійності. 

Будівельник – почесне звання людини, що створює красу та затишок 

повсякденного життя. Знаходячись у теплій, надійній будівлі серед 

лютої зими та до того ж з гарним опорядженням; мало хто  

      замислюється скільки важкої праці та душі вкладено в цей затишок. 

Помічаючи цю красу, виникає бажання приєднатися до її створення. 

До того ж ця професія досить високооплачувана. 
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Для об штукатурення вітальні розміром 6х4х3м, ми обрали одношарову, 

високоадгезійну, безусадкову гіпсову штукатурку Кнауф Ротбанд, що 

застосовується для всіх типів поверхонь в приміщеннях. Витрати матеріалу на 

1м
2
 з товщиною 10мм складають 8кг. 

1) Знайдемо площу кімнати з вікном та дверима: 

S=Pxh 

P=6x2+4x2=12+8=20(м) 

S=20x3=60(м
2
) 

2) Знайдемо площу дверей, що мають розмір 2х1,5м та вікна розміром 

1,5х1,5м: 

S=2x1,5=3(м
2
) 

S=1,5x1,5=2,25(м
2
) 

3) Площа кімнати без вікна та дверей становить: 

S=60-(3+2,25)=54,75(м
2
) 

Витрати матеріалу становлять: 

54,75х8=438кг 

Виходячи з того, що суха гіпсова штукатурка Ротбанд розфасована у 

мішках 30кг, то нам знадобиться приблизно 15 мішків суміші. 

Також для підготовки поверхні до обштукатурювання ми використаємо 

ґрунтовку Кнауф Тіфенґрунд . Це швидковисихаюча, безколірна, готова до 

використання ґрунтовка для попередньої обробки основи з метою поліпшення 

адгезії та укріплення основи. Витрата ґрунтовки складає 80мл на м
2
. Отже нам 

знадобиться 54,75х0,08=4,38л. Ця ґрунтовка має розфасовку у відрах 5л, отже 

нам вистачить одного відра. 

Окрім ґрунтовки ми використовуємо структурну штукатурку Кнауф 

«Діамант» для послідуючого декорування поверхні. «Діамант» - це суха 

мінеральна, зерниста (2,8мм) затиральна суміш на цементній основі. Витрати 

матеріалу на 1м
2
 становлять 3кг сухої суміші. Отже нам знадобиться 

54,75х3=164,25кг. Так як суміш «Діамант» розфасовується у мішках по 25кг, то 

нам знадобиться приблизно 7 мішків. 

Також ми будемо використовувати ґрунтовку Кнауф Путцґрунд-Мінерал для 

підготовки поштукатуреної поверхні під структурну штукатурку «Діамант». Ця 

ґрунтовка білого кольору, регулює гігроскопічність основи, забезпечуючи 

рівномірне висихання штукатурки і поліпшення її зчеплення з основою.  

Витрата порошку Кнауф Путцґрунд-Мінерал становить 200г на м
2
. Отже  нам 

знадобиться 54,75х0,15=8,22кг. Так як розфасовується ця ґрунтовка у мішках по 

5кг, нам знадобляться 2 мішки.  
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Вимоги до умов  

виконання робіт 
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   До початку виконання робіт у вітальні мають бути завершені такі  

     роботи: 

1. Встановлені та закріплені віконні та дверні блоки із 

законопаченими щілинами між коробами. 

2. Виконані всі електромонтажні роботи, які потребують у 

подальшому шпарування отворів. 

3. Роботи з монтажу систем опалення та водопостачання. 

4. Встановленні підвіконня. 

Температура у приміщенні при виконанні робіт повинна бути не 

нижче +5 градусів за цельсієм. Температуру вимірюють біля  

     зовнішньої стіни, на висоті 0,5м від підлоги.  

Вологість у приміщенні повинна не перевищувати 60%. У  

     приміщенні не повинно бути протягів. 

За технічними умовами без спеціальної підготовки штукатурять: 

1) Якщо відхилення поверхні і кутів конструкції від вертикалі не 

більше 10мм на поверхні, при кладці з цегли. 

2) На поверхні не повинні залишатися незакладені великі отвори, 

щілини та борозни. 

 

 

 

 

 



~ 9 ~ 
 

 

 

 

 

 

Послідовність виконання  

робіт 

 

 
 

 

 



~ 10 ~ 
 

 

Роботи будуть виконуватися у такій послідовності: 

1. Очистка цегляної поверхні від напливів розчину, бруду та пилу. 

2. Нанесення ґрунтовки Кнауф Тіфенґрунд. 

3. Приготування розчинової суміші  Кнауф Ротбанд.  

4. Установка інвентарних маяків. 

5. Нанесення штукатурки. 

6. Нанесення ґрунтовки Кнауф Путцґрунд-Мінерал. 

7. Приготування штукатурки «Діамант» 

8. Нанесення шару структурної штукатурки «Діамант» та його 

затирання. 
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1. Цегляні стіни вітальні очищаємо спочатку від напливів розчину за 

допомогою зубила та молотка і від плям за допомогою слабкого  

розчину соляної кислоти (2-3%). Потім очищаємо від пилу за  

допомогою щітки, віника, або механізовано за допомогою пилососа.  

2. Для зміцнення поверхні та покращення адгезії ми обрали ґрунтовку  

Кнауф Тіфенґрунд. Наносимо її на поверхню за допомогою щітки або 

валика, не забуваючи про техніку безпеки, слід одягнути гумові  

рукавички та окуляри. 

3. Приготування розчинової суміші Кнауф Ротбанд виконується так само  

як і інших сухих будівельних сумішей. У чисту посудину наливаємо 

необхідну кількість води(20л), потім всипаємо необхідну за інструкцією 

кількість сухої суміші Кнауф Ротбанд(30кг). Перемішуємо механізовано, 

за допомогою мало обертової дрилі з насадкою для змішування. Суміш 

перемішуємо до утворення однорідної маси. Даємо постояти 5 хвилин, 

після чого ще раз перемішуємо. 

4. Інвентарні маяки встановлюємо на відстані 70см один від одного, так як 

розрівнювати розчин згодом будемо правилом довжиною 1м. Для цього 

через кожні 70см наносимо полоси з розчину Ротбанд та  

приморожуємо на нього інвентарні маяки, так щоб вони виступали на 

поверхні на 10мм (товщину майбутньої штукатурки). Правильність 

установки маяків контролюємо рівнем.  На зовнішніх кутах з метою 

запобігання їх подальшого обламування приморожуємо металеві  

кутники, що також мають виступати на товщину майбутньої  

штукатурки. 

5. Намазуємо на поверхню розчинову суміш Ротбанд, та розрівнюємо за 

допомогою правила довжиною 1м. Для розрівнювання розчину на  

усенках та лузгах використовуємо фасонні пів терки. 

6. Для підготовки поверхні під структурну штукатурку Кнауф «Діамант»  

ми обрали ґрунтовку Кнауф Путцґрунд-Мінерал. Вона продається у 

вигляді порошку. Її слід змішати з водою в пропорціях вказаних у 

інструкції  (1:1). Наносимо ґрунтовку за допомогою щітки. 

7. Готуємо структурну штукатурку Кнауф «Діамант» аналогічно до того  

як ми раніше готували гіпсову штукатурку Кнауф Ротбанд.  

8. Наносити цю штукатурку слід за допомогою терки з нержавіючої сталі 

товщиною 2-3мм. Затирають штукатурку за допомогою пластикової  

терки до утворення гладкого штукатурного шару. Або за допомогою  
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будь-якого  інструменту, можна надати штукатурному шару бажаної 

фактури. 

Ґрунтовка Кнауф Тіфенґрунд 

        Гіпсова штукатурка Кнауф Ротбанд  

          Ґрунтовка Кнауф Путцґрунд-Мінерал  

     Структурна штукатурка Кнауф «Діамант»  
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Система контролю  

якості виконання робіт 
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Після виконання обштукатурювання, перевіряємо якість виконаної 

роботи за допомогою правила довжиною 2м, прикладаючи його  

     по-вертикалі, по-горизонталі, по-діагоналі. 

Так як ми виконували високоякісну штукатурку, відхилення  

     допустимі при ній, це 2 відхилення глибиною або висотою 2мм. 

Допустимі відхилення лузгів, усенків, віконних та дверних укосів на 

1м висоти або довжини – 1мм відхилення. 
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Можливі дефекти при 

виконанні робіт та  

методи їх усунення 
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Можливі дефекти штукатурки: 

1. Поява дефектів може бути викликана  недотриманням 

співвідношення води та сухої суміші при змішуванні. В такому 

разі розчинова суміш не набере потрібних властивостей, і це 

спричинить відшарування штукатурки від поверхні.  

У разі відшарування штукатурки, слід простукати поверхню 

гумовим молотком, у тих місцях де штукатурка не тримається, 

звук буде глухий. Слід відбити штукатурку, що відшаровується, 

та заштукатурити такі місця заново тим самим розчином, в  

один рівень з усією поверхнею. 

2. Якщо поверхня була недостатньо очищена, або недостатньо 

шорстка, то знову ж таки можливе відшарування штукатурки. 

Дефект усувається так само як і в попередньому випадку. 

3. Груба фактура, тобто поява подряпин, борозен та слідів від 

терки, може виникати при неякісному затиранні.  

В такому випадку слід добре змочити поверхню, та затерти її 

заново. Або нанести новий накривочний шар та затерти його. 

4. В приміщенні ні при яких обставинах не повинно бути  

протягів, інакше при висиханні штукатурка може розтріскатися. 

Такий дефект можна усунути наступним чином: розшити 

тріщини штукатурною лопаткою або шпателем, очистити, 

прогрунтувати та знов заштукатурити тим розчином, яким 

поштукатурена вся поверхня, затерти в один рівень з 

поштукатуреною поверхнею.   

Аби дефекти не виникали, слід дотримуватись усіх інструкцій до 

матеріалів, які використовуються в роботі. 
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Організація праці при 

виконанні робіт 
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2 3 

4 

1 

 

S=24м
2
 (стіни цегляні) 

1  , 2  , 3  - штукатури 2, 3, 4  

розрядів. 

      - столик 

      - ящик з розчинової сумішшю 

  4  - інструменти: зубило,молоток, 

щітка, ківш, півтерок, правило,  

терка… 

         - послідовність виконання  

робіт в приміщенні 

 

Вартість будівництва може бути знижено в залежності від таких  

умов: рівня індустріалізації, продуктивності робочої сили, економії  

матеріалів, раціонального використання техніки, застосування у праці 

новітніх технологій та інструментів. Значення має також безперервне 

постачання матеріалів. 

Для опорядження вітальні потрібно мінімум дві  людини, які 

розподілять між собою роботу. Але деякі з цих робіт краще  

виконувати разом, наприклад: очищення поверхні, ґрунтування, 

встановлення інвентарних маяків. 

Далі можливі роботи по одинці, наприклад один замішує розчин, а 

інший наносить його на поверхню, а в процесі роботи вони будуть 

мінятися. При раціональному розподілі праці, можливо виконати  

     роботу набагато швидше. 
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Техніка безпеки 

при виконанні робіт 
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Уся робота, яку виконує певний працівник має відповідати його 

кваліфікації.  

До роботи допускаються працівники, що пройшли медичний огляд 

та відповідний інструктаж з техніки безпеки. До роботи на висоті 

допускаються робітники, що досягли 17 років, лише під наглядом за  

     ним майстра або бригадира. При роботі на помостах висотою більш  

     ніж 1,1м на них робиться огородження висотою 1м. 

Працювати слід обов’язково у спец.одязі та використовуючи усі 

належні засоби індивідуального захисту (захисні окуляри, рукавички, 

респіратор…).    

        Робочий інструмент має бути справним. Інструмент не повинен  

     лежати під ногами. 

По закінченню роботи потрібно очистити весь робочий інструмент і 

спец.одяг та здати його на збереження. Прибрати своє робоче місце. 

Повідомити про завершення роботи бригадира або майстра.  
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