
Тема уроку 73: Устаткування опоряджувальних послуг 
Мета: закріпити знання щодо устаткування опоряджувальних послуг. 

 

Хід уроку 

Опоряджувальні роботи виконуються в такій послідовності: склярські, 

облицювальні, штукатурні, малярні, опоряджувально-монтажні і шпалерні. 

Послідовність або чергування цих робіт для кожного об’єкта визначається 

проектом виконання робіт. 

При проектуванні слід керуватися такою вимогою. Облицювання фасадів 

будинків дозволяється тільки при їх розміщенні на відповідальних магістралях і 

важливих містобудівних вузлах. При цьому необхідно передбачити те, щоб у 

нижній частині будинку (на першому поверсі) над облицюванням були розміщені 

виступаючі частини будинку до 6 м від стіни (магазини, кафе і та ін.). 

Використання для облицювання фасадів плоских керамічних плиток із 

закріпленням їх на цементно-піщаному розчині по готових цегляних стінах 

дозволяється тільки, як виняток, в будинках не вищих 9 поверхів при виконанні 

стін з глиняної цегли пластичного пресування і не вищих 5 поверхів при 

виконанні стін із силікатної цегли і глиняної цегли напівсухого пресування. При 

цьому розміри плиток повинні бути не більшими 250*65*7 мм, де 65 мм – висота 

плиток при їх укладанні по висоті стін. Облицювання поверхонь на цементно-

піщаному розчині крупніших плиток не допускається. 

Опорядження будинків висотою до 5 поверхів рекомендується починати із 

верхніх поверхів по закінченні будівельних і монтажних робіт всього будинку, а в 

будинках вищих 5 поверхів – із нижніх поверхів (при цьому над приміщенням, що 

опоряджується, повинно бути не менше двох збудованих поверхів і забезпечено 

захист опоряджувальних покриттів від пошкоджень). 

Виконання робіт з монтажу будинку над приміщеннями, в яких одночасно з 

монтажем виконується опорядження поверхонь, або навпаки – забороняється. 

При низькій зовнішній температурі в опоряджуваних приміщеннях протягом 

двох діб до початку опоряджувальних робіт повинна підтримуватись цілодобово 

температура повітря не нижча +10°С при відносній вологості 70%. 

Після закінчення опоряджувальних робіт в приміщеннях повинна 

підтримуватись цілодобово температура +10°С не менше, як 12 діб, а після 

закінчення шпалерних робіт – постійно. 

Температуру всередині приміщень, що опоряджуються, рекомендується 

вимірювати біля зовнішніх стін на висоті 0,5 м від підлоги. 

Узимку внутрішні опоряджувальні роботи в житлових і громадських будинках 

дозволяється виконувати тільки за наявності постійно діючих систем опалення і 

вентиляції. 

Для сушіння окремих опоряджувальних ділянок поверхонь дозволяється 

додатково використовувати системи тимчасового обігрівання переважно 

калориферного типу, а також тимчасові системи вентиляції. 

Використовувати для обігрівання поверхонь жаровні з відкритим полум’ям 

або тимчасові грубки забороняється. 

При використанні допоміжних приладів для обігрівання приміщень в 

обов’язковому порядку потрібно забезпечити їх достатньою вентиляцією. 



Основною формою організації праці, яку потрібно приймати для виконання 

опоряджувальних робіт і передбачати при розробленні проекту виконання робіт 

(ПВР) і технологічних карт (ТК), є спеціалізовані бригади і ланки, що виконують 

роботи поточними методами (потоково-циклічний, потоково-розчленований) 

організації праці. 

Опоряджувальні матеріали, вироби і напівфабрикати, що надходять на 

будівельні об’єкти, повинні відповідати вимогам діючих стандартів і технічних 

умов, а також вказівкам проекту. Контроль якості матеріалів, виробів і 

напівфабрикатів та їх випробування повинні виконуватись будівельними 

лабораторіями. 

При відсутності маркування на упаковці опоряджувальних матеріалів і 

виробів, що поставляються на будівельний майданчик, або при пошкодженні 

упаковки, потрібно проводити додаткові контрольні лабораторні випробування 

цих матеріалів і виробів. При збереженні, а також при перевезенні 

опоряджувальних матеріалів і виробів, доставлення їх на місце виконання робіт, 

потрібно вжити заходи, що забезпечують збереженні упаковки цих матеріалів. 

Постачання опоряджувальних матеріалів, виробів і напівфабрикатів потрібно 

виконувати комплектно по лімітно-комплектувальним картам, що розробляються 

на кожний об’єкт. Опоряджувальні розчинні суміші потрібно виготовляти і 

постачати на об’єкти, як правило, централізовано. При потребі в розчині не 

більшій 2 м
3
 на зміну приготування сумішей рекомендується організовувати на 

будівельному майданчику. 
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