
Контроль якості робіт 

 

До початку декоративного опорядження фасадів контролюють умови 

зберігання застосовуваних матеріалів (температуру, відносну вологість), а 

також готовність об’єкта загалом до виконання робіт. 

Контроль якості штукатурно-декоративного опорядження фасадів. У процесі 

виконання штукатурних робіт треба перевіряти: 

 підготовку основи під штукатурення; 

 якість сухих сумішей; 

 температуру і вологість навколишнього середовища; 

 дотримання технологічної послідовності операцій; 

 товщину шару розчинової суміші; 

 відповідність кольору, товщини шару та отриманої фактури 

обштукатуреної поверхні вимогам проекту; 

 наявність, якість і справність необхідних для виконання роботи 

інструментів і пристроїв.  

 

У ході приймання виконаних штукатурних робіт потрібно перевірити: 

 відповідність виду штукатурки вимогам проекту; 

 якість штукатурного покриття; 

 міцність зчеплення штукатурки з основою. 

Виконавець робіт та інспектор спочатку мають візуально оглянути 

обштукатурені поверхні, потім за допомогою контрольно- вимірювальних 

приладів здійснити вибірковий контроль якості штукатурки. На кожні 10 м
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штукатурки потрібно виконати 3 — 5 вимірювань. 

 

Тріщини, дутики та пропуски штукатурки не допускаються. Наявність 

штукатурки, відшарованої від поверхні, перевіряють легким простукуванням 

дерев’яним молотком. Такі місця штукатурки допускається перевіряти 



методом ультразвукового (наскрізного або поверхневого) прозвучування. В 

окремих місцях можливе контрольне розкриття штукатурки. 

Колір, відтінок і фактура декоративної штукатурки мають відповідати 

встановленому проектом зразку. Допускаються незначні (до 10 % площі) 

зміни меж у стиках, а також малопомітні сліди стиків штукатурки через 

перерви в роботі на коротких лініях, наприклад між вікнами і дверима, та на 

ділянках стін завдовжки до 10 м. 

Не допускаються смуги, що різняться за кольором або тоном від основного 

кольору штукатурки, а також плями від ремонту і закладання місць кріплення 

риштувань і правил. 

Стики або межі захваток декоративної штукатурки мають бути в найменш 

помітних місцях (за водостічними трубами, колонами, в  

лузгах пілястр, міжповерхових поясках). На межах захваток не допускаються 

рвані краї. 

 

Контроль якості малярно-декоративного опорядження фасадів. Якість 

поверхонь, що підлягають фарбуванню, має задовольняти вимоги технічних 

умов і відповідних розділів ДБН В.2.6-22—2001. Не допускається 

фарбування поверхонь за наявності на них пилу, бризок і патьоків розчинів, 

жирних плям і висолів, а також фарбування фасадів під час дощу та за 

сильного вітру. Мокрі поверхні мають бути висушені. 

Кількість і види операцій з підготовки, оброблення та фарбування поверхонь 

для визначеного проектом виду і якості фарбування мають відповідати п. 4.4 

— 4.49 зазначених норм. 

У процесі виконання робіт з опорядження фасадів слід контролювати: 

 якість поверхні, призначеної для фарбування; 

  якість підготовки поверхні; 

 якість сухих сумішей; 

 параметри розчинових сумішей, які готують із сухих сумішей; 



 технологічну послідовність і відповідність кількості операцій даним, 

викладеним у п. 4.43 — 4.49 ДБН В.2.6-22-2001; 

 температуру і відносну вологість навколишнього середовища в період 

виконання опоряджувальних робіт та під час догляду за нанесеним 

фарбовим покриттям; 

 режим догляду за покриттям.  

 

 До якості фарбувальних покриттів ставлять такі вимоги: 

 покриття, які отримують фарбуванням поверхонь сухими по-

лімерцементними фарбами, за зовнішнім виглядом, кольором і 

фактурою мають задовольняти вимоги проекту, а також відповідати 

затвердженим зразкам-еталонам; 

 поверхні, пофарбовані із застосуванням сухих полімерцементних фарб, 

мають бути однотонними; 

 смуги, плями, патьоки, бризки, крейдування поверхонь і місцеві 

виправлення, що виділяються на загальному фоні, не допускаються; 

 поверхнях не повинно бути висолів у вигляді кілець і смуг, видимих 

місць стикування на захватках, слідів щітки, пропусків і вицвітів; 

 тріщини та лущення фарбувального шару, а також відшарування його 

від основи не допускаються; 

 бордюри, фризи й фільонки мають бути однакові завширшки на всій 

довжині і без видимих стиків; 

 місцеві викривлення ліній і подвійне вкривання фарбою у місцях 

з’єднання поверхонь, пофарбованих у різні кольори, не допускаються; 

 товщина фарбувального покриття має бути не менш як 250 мкм; 

 міцність зчеплення покриття з основою має бути не нижчою за 0,5 

МПа. 

 


