
Zajęcia praktyczne dla kl. IIIt na dzień  23-24.04.2020 r.

Temat: Przygotowanie podłoża do robót okładzinowych.
Temat: Przygotowanie podłoża do robót okładzinowych.

Proszę zapoznać się z instrukcjami oraz filmami instruktażowymi roboty okładzinowe: 

Podłożem pod okładziny  mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:

- ściany betonowe,

- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych,

- płyty gipsowo kartonowe.

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez 

raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. 

W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub 

specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być 

dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo wapiennej.

W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem 

gipsowym zatartym na ostro. W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 

(zgodnie z instrukcją producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać 

następujące wymagania:

- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną

o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących ułożonych na podłożach 

pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej 

i gipsowej marki niższej niż M4. 

1.ATLAS - Wyrównanie ścian z zaprawy ZW330
   https://www.youtube.com/watch?v=4OcuJkudlSw

2.Jak usunąć stare powłoki ze ścian - Festool Renofix RG80 - Renowacja ścian.
   https://www.youtube.com/watch?v=DJWdZVG0pOo

3.Hydroizolacja i układanie płytek w łazience
   https://www.youtube.com/watch?v=QD5a03IP6Hw

4.Bruk-Bet - montaż kamienia ściennego i elewacyjnego Relief
   https://www.youtube.com/watch?v=ZmV4zK9qT58

5.Tynkowanie ręczne - ściany wewnętrzne, tynk gipsowy Goldband
   https://www.youtube.com/watch?v=Q8LErc1YXjY

6.Prostowanie ścian - Remont wnętrza krok po kroku
   https://www.youtube.com/watch?v=zIqhjrrjAbs

7.Przedścianka z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej – jak ją wykonać? | Knauf
   https://www.youtube.com/watch?v=FcI51ZSPvQQ
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8.ATLAS - Przyklejanie i spoinowanie płyt kartonowo-gipsowych
   https://www.youtube.com/watch?v=cPexmS5OJZY

Polecenia do wykonania w formie pisemnej: 

1. Wymień narzędzia potrzebne do przygotowania (wyrównania) podłoża do wykonania robót okładzinowych .
2. Wymień potrzebne materiały do przygotowania (wyrównania) podłoża do wykonania robót okładzinowych.
3. Opisz własnymi słowami kolejność czynności podczas przygotowania (wyrównywania) podłoża do wykonania
    robót okładzinowych.

W razie pytań i wszelkich wątpliwości: telofon lub piszcie na maila: skowronekms@gmail.com Odpowiedzi proszę 
przesyłać na mesengera lub mailowo do 27 kwietnia do godziny 10.00. 
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