
Klasa III t – przedmiot ROBOTY MALARSKIE I TAPECIARSKIE 30.03.2020 
 
Proszę przepisać do zeszytu poniższą notatkę oraz wykonać zadaną pracę domową. 
 
Temat I: Przygotowanie podłoży do tapetowania. 
 
Przed przystąpieniem do robót tapeciarskich należy ocenić stan podłoża oraz odpowiednio je przygotować.  
W przeciwnym wypadku tapety mogą ulegać mechanicznym uszkodzeniom, odklejają się, a na ich powierzchni 
pojawiają się plamy i przebarwienia.  
Sposób przygotowania podłoża zależy od: 

 Jego stanu technicznego 

 Materiału, z którego je wykonano 

 Rodzaju tapety do położenia 
1. Przygotowanie poszczególnych rodzajów podłoży. 

a) Podłoże z płyt g-k 
b) Powłoki malarskie 
c) Podłoża betonowe lub tynki 

2. Usuwanie starych tapet. 
3. Przygotowanie podłoży pod tapety z włókna szklanego. 

 
Temat II: Przygotowanie podłoży słabej jakości. Gruntowanie podłoża pod tapetowanie. 
 

1. Naprawa uszkodzeń podłoża (pęknięcia, otwory, większe ubytki). 
2. Usuwanie  z podłoża plam różnego pochodzenia. 
3. Przygotowanie podłoża zawilgoconego. 
4. Przygotowanie podłoża zagrzybionego. 
5. Przygotowanie podłoża zbyt chłonnego. 
6. Przygotowanie podłoża słabo chłonnego. 
7. Przygotowanie podłoża chropowatego. 
8. Gruntowanie podłoża. 

 
PRACA DOMOWA: 
 
Zapoznaj się z załączonymi fragmentami podręcznika. Odpowiedz pisemnie w zeszycie przedmiotowym na 
poniższe pytania: 

1. Jak przygotować pod tapetowanie podłoże z płyt g-k? 
2. Wyjaśnij, co oznaczają użyte w tekście skróty: PSG2, PSG3, PSG4? 
3. W jaki sposób usuwa się z podłoża stare tapety? 
4. W jaki sposób naprawia się pęknięcia tynku? 

 
Proszę do dn. 06.04.20. (poniedziałek)  przesłać na mój mail: iwafijolek@gmail.com  scan lub zdjęcie  stron 
zeszytu przedmiotowego z notatkami i pracami domowymi z dni 25.03.2020 i 30.03.2020. Plik proszę nazwać 
następująco: 25.30.03.20_Nazwisko_III t. W tytule wiadomości  mailowej proszę podać swoje Nazwisko i klasę. 
Praca zostanie oceniona. 
(Proszę  o staranne pismo ) 
 
Kolejnych dyspozycji proszę spodziewać się w poniedziałek, 6 kwietnia 
 

W razie potrzeby proszę, jak zwykle,  komunikować się ze mną za pośrednictwem Messenger’a lub mailowo  

iwafijolek@gmail.com . Jestem do Waszej dyspozycji. Czekam na Wasze uwagi i pytania.  

Pozdrawiam. Iwona Fijołek, 30.03.2020 

 
FRAGMENT PODRĘCZNIKA  - poniżej (nie przegap przypadkiem!) 
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