Інструкційно-технологічна карта №19
Тема: Ремонт облицьованих підлог на мастиках.
Мета: Навчитись правильно виконувати ремонт облицьованих підлог на мастиках.
Відведений час:
5 год.
Вимоги охорони праці: Застосовувати спеціальний захисний одяг та індивідуальні засоби захисту. Перевіряти справність інструменту,
інвентарю та пристосування.
Зміст завдання,
послідовність
виконання

1
1. Підготувати
робоче місце,
підібрати необхідний
інструмент, інвентар,
пристосування та
матеріали, додаткові
засоби захисту.

2. Підготовити
поверхню основи.

Обладнання,
інструменти,
пристосування,
матеріали

Технічні умови, визначення, вказівки щодо виконання

Малюнок ( схема )

2

3

4

Лопатка
плиточника,зубило,
троянка, молоток,
металева щітка,
щітка малярна,
віник, рівень,
ганчірка, цементний
розчин складом 1:1
(клейова суміш),
ПВАд, заповнювач
для швів.
Зубило, різець,
молоток, шпатель,
металева щітка,
щітка малярна,
віник.

По периметру плитки , що випала, гострим різцем на глибину
5-7 мм прорізують прошарок розчину від середини до країв.

Після цього основу ретельно відчищають шпателем, стальною
щіткою і добре змочують водою.

3. Укласти нову
плитку на мастику.

Лопатка, щітка,
ПВАд, цементний
розчин (1:5).

Поверхню основи очищають від пилу заґрунтовують ПВА
ґрунтовкою.

ПВА мастику товщиною 1-1,5мм викладають на зворотній бік
плитки і притискують її до місця знаходження. .

Поверхню плитки витирають від залишків мастики.

4. Укласти плитку на
велику ділянку.

Зубило, лопатка,
молоток, віник,
щітка маляра,
правило-рейка,
резиновий молоток,
розчин.

Основу очищають від прошарку або його залишків; при потребі
насікають підготовчий шар, очищують від пилу, змочують
водою; наносять шар розчину, розрівнюють його. Укладають
плитки, усаджуючи їх резиновим молотком по дерев’яному
бруску. Поверхню плитки витирають ганчіркою.

5. Заповнити шви
розчином.

Гумовий шпатель,
заповнювач для
швів, ганчірка.

Заповнювати шви між плитками тими самими сумішами, якими
було виконано попередній раз (згідно ІТК №12). Всю поверхню
очищають губкою змоченою у воді.

6. Очистити
інструмент, інвентар,
пристосування.

Лопатка плиточника,
гумовий молоток,
зубило, молоток,
щітка малярна.

Інструмент вимивають у воді, витирають інвентар, прибирають
у призначене місце.

7.Прибрати робоче
місце.

Віник, лопата, відро.

Після закінчення робіт.

Контрольні запитання:

1.
2.
3.
4.

Які плитки застосовують для ремонту підлог?(застосовують плитки таких самих розмірів, форм та кольору, якими були облицьовані поверхні)
При викладанні плиток на мастику поверхню: (ґрунтують ПВА ґрунтовкою)
На який розчин викладають плитки на підлогу? (ПВА мастику товщиною 1-1,5мм )
Від чого витирають поверхню плитки? (від залишків мастики).

