
Zajęcia praktyczne dla kl. II t(g) z dnia 21.04.2020 r. 
grupa P. Kamińskiego  

Temat: Inst. BHP. Wykonanie przedmiaru robót tapeciarskich i przygotowanie 

materiałów.  

ĆWICZENIE NR 4. 
Wykonanie przedmiaru robót tapeciarskich i przygotowanie materiałów. 
Aby prawidłowo wykonać przedmiar robót: 

1. Obejrzyj filmy instruktarzowe: 
https://www.youtube.com/watch?v=lQ-Rc7R7l0I 
https://www.youtube.com/watch?v=Tur2XMwg-iE 
https://www.youtube.com/watch?v=pQ2mRH6YGrg 

2. pamiętaj o używaniu środków ochrony osobistej i przestrzeganiu zasad BHP na 
stanowisku pracy, 

3. wybierz potrzebne narzędzia pomiarowe do wykonania przedmiaru – zapisz je na 
karcie pracy, 

4. zwymiaruj pomieszczenie w którym obecnie przebywasz wykorzystując 
przygotowane narzędzia i sprawdź prostokątność ścian w tym pomieszczeniu - 
narysuj rzut pomieszczenia i zwymiaruj go na karcie pracy, 

5. wymień materiały potrzebne do wykonania tapetowania na karcie pracy 
pamiętając że: 

Tapety stosowane do robót tapeciarskich muszą odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczających je do stosowania w budownictwie. 
Kleje do przyklejania tapet powinny być stosowane kleje roślinne lub syntetyczne, 
produkowane w postaci bezwonnych proszków, łatwo rozpuszczalnych w wodzie.  
1) Kleje stosowane do przyklejania powinny charakteryzować się:  
- dobrą rozpuszczalnością w zimnej wodzie,  
- klarownością przygotowanego roztworu,  
- zdolnością uzyskiwania optymalnych właściwości roztworu w określonym czasie,  
- wymaganą siłą sklejania, z zachowaniem czasu otwartego klejenia do 45 minut,  
- pH roztworu wodnego w granicach 8,  
- możliwością trwałego przyklejania tapety do podłoża, 
- a po wyschnięciu powinny tworzyć przeźroczystą bezbarwną błonę.  
2) Kleje nie powinny: 
- plamić,  
- oddziaływać szkodliwie na tapetę,  
- zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.  

6. zgodnie z wcześniej wykonanym rysunkiem rzutu pomieszczenia w którym jesteś 
oblicz potrzebną Ci ilość materiałów do tapetowania (kleju i rolek tapety) - 
przenieś obliczenia i wyniki na kartę pracy, 

7. zapisz swoje uwagi, spostrzeżenia, trudności w wykonaniu ćwiczenia w karcie 
pracy którą prześlij w dowolnej formie (zdjęcie, skan, plik PDF itp.) na maila: 
r.kaminski76@interia.pl. 

 
W razie pytań i wszelkich wątpliwości proszę piszcie na maila: r.kaminski76@interia.pl  
Kartę pracy proszę przesyłać mailowo do 27 kwietnia 2020 roku do godziny 15.00.  
Życzę owocnej pracy. 
Radosław Kamiński. 


