
Інструкційно – технологічна карта №1 

 послідовності пригототування розчинів з сухих  сумішів вручну.  

Тема:  «Приготування штукатурних розчинів»  
 

Ескізи по переходах 

 
Операції 

Інвентар, 

пристосування 

 

Матеріали 

Інструмент Інструктивні вказівки по виконанню 

робіт 

 
робочий 

контрольно-

вимірювальний 

 

Підготовка 

робочого 

місця, 

інструменту і 

пристосувань 

до работи 

Штукатурний 

ящик, відро 
 

Кельма, 

лопата 
Візуально  

Підготувати робоче місце, 

інструмент і пристосування до 

роботи 

 

 

Приготування 

розчину 

Штукатурний 

ящик, відро 

Суха 

суміш, вода 

Кельма, 

лопата 

Вимірювальна 

ємність 

 

В ящик засипати суху суміш в 

необхідній кількості і залити водою.  

Перемішати суху суміш з водою 

 

 

Перевірка 

рухливості 

розчину 

  

Сито, 

штукатурний 

ящик 

Розчин 
Кельма, 

лопата 
Візуально 

Процідити розчин через сито 

 

 

Перевірка 

рухливості 

розчину 

 

Штукатурний 

ящик 
Розчин  

Стандартний 

конус 

Перевірити рухливість розчину 

стандартним конусом. Рухливість 

розчину для шару набризку 

повинна відповідати зануренню 

стандартного конуса на 7-12 см, для 

грунту - на 7-9 см, для накривки - 

на 10-12 см 

 

Техніка безпеки 

Перед початком роботи повинен пройти інструктаж з техніки безпеки, оглянути робоче місце і перевірити правильність розміщення матеріалів, 

перевірити справність інструменту, інвентарю, пристосувань. Інструмент повинен бути справним і використовуватися за призначенням. 

Штукатур повинен бути в спеціальному комбінезоні, рукавичках. 

Засоби підмощування: робочі настили повинні бути рівними і міцними, мати огородження при висоті настилів 1,3 м і більше. 

Робоче місце тримати в чистоті. Після закінчення робоче місце прибрати. 
 

 



 

Інструкційно - технологічна карта №2 

послідовності підготовки каменеподібних (цегляних) поверхонь під штукатурку. 

Тема: «Підготовка поверхонь під штукатурку» 

Ескізи по переходах 

 
Операції 

Інвентар, 

пристосування 

 

Матеріали 

Інструмент Інструктивні вказівки по 

виконанню робіт 
 

робочий 
контрольно-

вимірювальний 

 

Перевірка 

рівності, 

вертикальності 

і 

горизонтально

сті поверхонь, 

міцності їх 

установки 

Підмостки, 

інвентарний 

столик 

 

  

Висок, рівень, 

правило 

 

Правилом перевірити рівність 

поверхонь. 

Вертикальність перевірити 

виском і рівнем, а 

горизонтальність - рівнем. 

 

 

Вибирання 

швів цегляної 

кладки 

 

Підмостки, 

електричний 

відбійний 

молоток 

 

 
Зубило, 

молоток 
Візуально 

Дефекти усунути. Якщо шви 

цегляної кладки заповнені 

розчином, їх необхідно вибрати 

на глибину не менше 10 мм 

 

 

Очищення 

поверхні 

 

Піскоструминн

ий апарат, 

підмостки 

 

 
Металева 

щітка 
Візуально 

Поверхню кладки очистити 

металевою щіткою або за 

допомогою піскоструминного 

апарату 

 

 

Змочування 

водою 

Відро, 

підмостки 
Вода 

Пензлик 

 
Візуально 

Для кращого зчеплення розчину 

з поверхнею, поверхню змочують 

водою пензлем. 

Техніка безпеки 

Перед початком роботи повинен пройти інструктаж з техніки безпеки, оглянути робоче місце і перевірити правильність розміщення матеріалів, перевірити 

справність інструменту, інвентарю, пристосувань. Інструмент повинен бути справним і використовуватися за призначенням. Штукатур повинен бути в 

спеціальному комбінезоні, захисних окулярах, респіраторі, рукавичках, що оберігають руки від стирання. Засоби підмощування: робочі настили повинні бути 

рівними і міцними, мати огородження при висоті настилів 1,3 м і більше. Робоче місце тримати в чистоті.Після закінчення робоче місце прибрати. 



Інструкційно - технологічна карта №3 

послідовності підготовки каменеподібних (бетонних) поверхонь під штукатурку. 

Тема: «Підготовка поверхонь під штукатурку» 

Ескізи по переходах 

 
Операції 

Інвентар, 

пристосування 

 

Матеріали 

Інструмент Інструктивні вказівки 

по виконанню робіт 
 

робочий 
контрольно-

вимірювальний 

 

Перевірка 

рівності, 

вертикальності 

і 

горизонтальнос

ті поверхонь, 

міцності їх 

установки 

Підмостки, 

інвентарний 

столик 

 

  

Висок, рівень 

правило 

 

Правилом перевірити 

рівність поверхонь. 

Вертикальність 

перевірити виском і 

рівнем, а 

горизонтальність - 

рівнем. 

 

 

Насічка 

поверхонь 

Підмостки, 

електричний 

відбійний 

молоток 

 

 

Зубило, 

молоток, 

бучарда 

Візуально 

Дефекти усунути. На 

бетонній поверхні 

зробити насічки 

зубилом і молотком, 

бучардою, відбійним 

молотком 

 

Очищення 

поверхонь 

Піскоструминни

й апарат, 

підмостки 

 

Металева 

щітка 

 

Візуально 

Поверхню очистити 

металевою щіткою або 

за допомогою 

піскоструминного 

апарату 

 

Техніка безпеки 

Перед початком роботи повинен пройти інструктаж з техніки безпеки, оглянути робоче місце і перевірити правильність розміщення матеріалів, 

перевірити справність інструменту, інвентарю, пристосувань. Інструмент повинен бути справним і використовуватися за призначенням. 

Штукатур повинен бути в спеціальному комбінезоні, захисних окулярах, рукавичках. 

Засоби підмосток: робочі настили повинні бути рівними і міцними, мати огородження при висоті настилів 1,3 м і більше. 

Робоче місце тримати в чистоті. Після закінчення робоче місце прибрати. 



Інструкційно - технологічна карта №4 

послідовності підготовки дерев'яних поверхонь під штукатурку. 

Тема: «Підготовка поверхонь під штукатурку» 

Ескізи по переходах 

 
Операції 

Інвентар, 

пристосування 

 

Матеріали 

Інструмент Інструктивні вказівки по 

виконанню робіт 
 

робочий 
контрольно-

вимірювальний 

 

Підготовка 

матеріалу 

 

 

Дрань, 

рогожа, 

мішковина 

 

Ножниці Візуально 

Відсортувати дрань на простильну 

(для набивання нижніх рядів) і 

вихідну (для набивання верхніх 

рядів). Рогожу, мішковину нарізати 

на шматки необхідного розміру 

 

 
Подготовка 

поверхонь 
 Дошки  

Молоток, 

стамеска, 

сокира 

 

Візуально 

Дошки шириною більше 10 см 

надколоти і в надколи забити клини, 

щоб утворилися щілини шириною 5-

12 мм 

 

Кріплення 

мішковини, 

рогожі 

 

Підмостки 

Мішковина, 

рогожа, 

цвяхи 

Молоток Візуально 

Прибити мішковину, рогожу до 

поверхні цвяхами. Тонкі матеріали 

набиваються хрест-навхрест, а товсті 

- впритик 

 

Набивання 

драні 

 

Підмостки 
Дрань, цвяхи 

 
Молоток Рівень, висок 

Набити перший (нижній 

простильний) ряд дранки під кутом 

45 ° до підлоги. Кріпити дранку 

тільки по кінцях (наживити). 

Набити другий (верхній - вихідний) 

ряд дранки під кутом 90 ° до 

нижнього ряду. Між окремими 

дранками має бути відстань 45 мм. 

Кожну дранку прибити повністю 

двома цвяхами по кінцях, один з 

цвяхів забити прямо, а інший  під 

кутом 45 ° (вістря цвяха направити в 

кінець дранки) 

 

Забивання 

проміжних 

цвяхів 

 

Підмостки Цвяхи Молоток Візуально 

Забити проміжні цвяхи: на стінах 

через дві нижні дранки, а на стелях - 

через одну 

 

Техніка безпеки 
Перед початком роботи повинен пройти інструктаж з техніки безпеки, оглянути робоче місце і перевірити правильність розміщення матеріалів, перевірити справність 

інструменту, інвентарю, пристосувань. 

Інструмент повинен бути справним і використовуватися за призначенням. Штукатур повинен бути в спеціальному комбінезоні, рукавицях. 

Засоби підмощування: робочі настили повинні бути рівними і міцними, мати огородження при висоті настилів 1,3 м і більше. 
Робоче місце тримати в чистоті. Після закінчення робоче місце прибрати. 



 

Інструкційно – технологічна карта №5 

послідовності накидання розчину на стіну штукатурною лопаткою з сокола. 

Тема: «Освоєння основних операцій штукатурних процесів» 

Ескізи по переходах 

 
Операції 

Інвентар, 

пристосування 

 

Матеріали 

Інструмент Інструктивні вказівки по 

виконанню робіт 

 
робочий 

контрольно-

вимірювальний 

 

Набирання 

розчину на 

сокіл 

 

Штукатурний 

ящик 
Розчин 

Кельма, 

сокіл 
Візуально 

Штукатур бере в ліву руку сокіл, а 

в праву лопатку, і стає до ящика з 

розчином так, щоб права нога була 

ближче до ящика, а ліва 

відставлена назад. Одним боком 

сокіл кладе на борт ящика, а іншу 

піднімає приблизно на 10 см і 

тримає її на руці. Перші порції 

розчину кладе на верхню сторону 

сокола, а потім послідовними 

рядами на нижню 

 

Набирання 

розчину на 

сокіл 

 

Підмостки Розчин 
Кельма, 

сокіл 
Візуально 

Штукатур тримає сокіл злегка 

похило до стіни. Забирає порцію 

розчину з сокола правим ребром 

або кінцем лопатки так, щоб вона 

рухалася від краю сокола (від себе) 

до його середин 

 

Накидання 

розчину 

 

Підмостки Розчин 
Кельма, 

сокіл 
Сенсорно  

При накиданні розчину на 

поверхню штукатур працює не 

всією рукою, а тільки кистю. При 

цьому він робить замахування  

лопаткою і різко зупиняється - 

розчин швидко скидається з 

лопатки. Штукатур накидає 

розчин зліва направо і справа 

наліво 
Техніка безпек 

Перед початком роботи повинен пройти інструктаж з техніки безпеки, оглянути робоче місце і перевірити правильність розміщення матеріалів, перевірити справність 

інструменту, інвентарю, пристосувань. Інструмент повинен бути справним і використовуватися за призначенням. 

Штукатур повинен бути в спеціальному комбінезоні, захисних окулярах, рукавичках. Засоби підмосток: робочі настили повинні бути рівними і міцними, мати 

огородження при висоті настилів 1,3 м і більше. Робоче місце тримати в чистоті. Після закінчення робоче місце прибрати 

Техніка безпеки 

Перед початком роботи повинен пройти інструктаж з техніки безпеки, оглянути робоче місце і перевірити правильність розміщення  матеріалів, перевірити справність 

інструменту, інвентарю, пристосувань. 

Інструмент повинен бути справним і використовуватися за призначенням. Штукатур повинен бути в спеціальному комбінезоні, рукавицях. 

Засоби підмощування: робочі настили повинні бути рівними і міцними, мати огородження при висоті настилів 1,3 м і більше.  

Робоче місце тримати в чистоті.  

Після закінчення робоче місце прибрати. 



Інструкційно – технологічна карта №6 

послідовності намазування розчину соколом на стіни і стелі. 

Тема: «Освоєння основних операцій штукатурних процесів» 
 

Ескізи по переходах 

 
Операції 

Інвентар, 

пристосування 

 

Матеріали 

Інструмент Інструктивні вказівки по виконанню 

робіт 

 
робочий 

контрольно-

вимірювальний 

 

Набирання 

розчину на 

сокіл 

 

Штукатурний 

ящик 
Розчин Кельма, сокіл Візуально 

Штукатур бере в ліву руку сокіл, а в 

праву лопатку, і стає до ящика з 

розчином так, щоб права нога була 

ближче до ящика, а ліва відставлена 

назад. Одним боком сокіл кладе на борт 

ящика, а іншу піднімає приблизно на 10 

см і тримає її на руці. Перші порції 

розчину кладе на верхню сторону 

сокола, а потім послідовними рядами на 

нижню 

 

 

Намазування 

розчину на 

стіну 

 

Підмостки Розчин Сокіл Візуально 

Сокіл приставляють  до поверхні так, 

щоб верхня сторона була від поверхні 

на відстані 50 - 100 мм, а інша - на 

величину, рівну товщині штукатурного 

шару. Сокіл притискає до поверхні 

кінцем лопатки. Пересуває сокіл з 

розчином знизу до верху. Натиск на 

сокіл штукатур робить з однаковою 

силою 

 

 

Намазування 

розчину на 

стелю 

Підмостки Розчин Сокіл Візуально 

Штукатур або просувається вперед, або 

зсувається на крок вправо, намазуючи 

смуги розчину 

 

Техніка безпеки 

Перед початком роботи повинен пройти інструктаж з техніки безпеки, оглянути робоче місце і перевірити правильність розміщення матеріалів, 

перевірити справність інструменту, інвентарю, пристосувань. 

Інструмент повинен бути справним і використовуватися за призначенням. Штукатур повинен бути в спеціальному комбінезоні, рукавичках. 

Засоби підмощування: робочі настили повинні бути рівними і міцними, мати огородження при висоті настилів 1,3 м і більше. 

Робоче місце тримати в чистоті.  

Після закінчення робоче місце прибрати. 



 

Інструкційно – технологічна карта №7 

послідовності розрівнювання розчину півтерками. 

Тема: «Освоєння основних операцій штукатурних процесів» 
 

Ескізи по переходах 

 
Операції 

Інвентар, 

пристосування 

 

Матеріали 

Інструмент Інструктивні вказівки по 

виконанню робіт 
 

робочий 
контрольно-

вимірювальний 

 

Підготовка 

робочого 

місця, 

інструменту 

та 

пристосувань 

до роботи 

 

Штукатурний 

ящик 
 Півтерок Візуально 

Підготувати робоче місце, 

інструмент і пристосування 

до роботи 

 Розрівнюванн

я розчину 

Штукатурний 

ящик, 

підмостки 

Розчин Півтерок 

Візуально 

Штукатур бере півтерок 

обома руками, нижню 

подовжню сторону притискає 

до поверхні з нанесеним 

розчином, а верхню трохи 

піднімає (нахиляє на себе) 

При розрівнюванні розчину 

на стіні штукатур пересуває 

півтерок знизу  вгору 

 

Візуально 

Щоб точніше вирівняти 

розчин, спочатку півтерок 

ведуть у вертикальному 

напрямку, а потім в 

горизонтальному 

 

Перевірка 

рівності 

поверхні 

   Правило 

Перевіряють рівність 

поверхні 

 

Техніка безпеки 

Перед початком роботи повинен пройти інструктаж з техніки безпеки, оглянути робоче місце і перевірити правильність розміщення матеріалів, перевірити 

справність інструменту, інвентарю, пристосувань. 

Інструмент повинен бути справним і використовуватися за призначенням. 

Штукатур повинен бути в спеціальному комбінезоні, рукавицях, що оберігають руки від стирання. 

Засоби підмосток: робочі настили повинні бути рівними і міцними, мати огородження при висоті настилів 1,3 м і більше. 

Робоче місце тримати в чистоті.  Після закінчення робоче місце прибрати 



Інструкційно – технологічна карта №8 

послідовності затирання штукатурки. 

Тема: «Освоєння основних операцій штукатурних процесів» 

Ескізи по переходах 

 
Операції 

Інвентар, 

пристосування 

 

Матеріали 

Інструмент Інструктивні вказівки по виконанню 

робіт 

 
робочий 

контрольно-

вимірювальний 

 

Підготовка 

інструменту 

до роботи 

Інвентарний 

столик 

 

 

Терка, 

пензлик 

 

Візуально 

Інструмент повинен бути справним, 

ручки повинні бути без гострих кутів і 

кромок 

 

Затирання 

«колове» 

Відро, 

підмостки 
Вода 

Терка, 

пензлик 

 

Правило  

Тертку щільно притиснути до поверхні і 

робити нею колові рухи проти 

годинникової стрілки. Горбки й 

нерівності зрізати ребрами терки. 

Натискати на терку необхідно з різною 

силою: там, де поверхня має опуклість - 

сильніше, а де виїмка - слабше 

 

Затирка 

«врозгін» 

Відро, 

підмостки 
Вода 

Терка, 

пензлик 

 

Візуально 

Тертку щільно притиснути до поверхні і 

робіть нею прямолінійні рухи – згори 

донизу; знизу вгору 

 

 
Перевірка 

якості 
   Правило 

На поверхні не повинно бути подряпин, 

раковин, незатертих місць, виїмок, 

горбів і інших дефект 

Техніка безпеки 

Перед початком роботи повинен пройти інструктаж з техніки безпеки, оглянути робоче місце і перевірити правильність розміщення матеріалів, 

перевірити справність інструменту, інвентарю, пристосувань. 

Інструмент повинен бути справним і використовуватися за призначенням.  

Штукатур повинен бути в спеціальному комбінезоні, рукавицях, що оберігають руки від стирання. Засоби підмосток: робочі настили повинні бути 

рівними і міцними, мати огородження при висоті настилів 1,3 м і більше.  

Робоче місце тримати в чистоті.  

Після закінчення робоче місце прибрати. 



 

Інструкційно – технологічна карта №9 

послідовності  «колового» затирання штукатурки  

Тема: «Освоєння основних операцій штукатурних процесів» 

Ескізи по переходах 

 
Операції 

Інвентар, 

пристосування 

 

Матеріали 

Інструмент Інструктивні вказівки по виконанню 

робіт 

 
робочий 

контрольно-

вимірювальний 

 

 

Підготовка 

инструменту 

до роботи 

Інвентарний 

столик 
 

Терка, 

пензлик 

 

Візуально 

Підготувати робоче місце, 

інструмент і пристосування до 

роботи 

 

 

Затирання 

штукатурки 

Відро, 

підмостки, 

штукатурний 

ящик 

Розчин, 

вода 

Терка, 

пензлик 

 

Правило  

Штукатур однією рукою бере 

тертку, притискає її щільно до 

поверхні і робить колові рухи проти 

годинникової стрілки. Натискати на 

терку необхідно з різною силою: 

там, де поверхня має опуклість - 

сильніше, а де виїмка - слабше 

Якщо поверхню штукатурки 

висохла, то її змочують водою 

Горбки й нерівності зрізують 

ребрами терки. Розчин, який 

переміщується теркою по поверхні, 

заповнює окремі западини 

Тертку періодично очищають від 

розчину 

 
Перевірка 

якості 
   Правило 

Колоподібні сліди мають бути  

мінімальні та однакові. На поверхні 

не повинно бути  опуклостей, 

подряпин, пропусків, раковин, 

виїмок 

Техніка безпеки 

Перед початком роботи повинен пройти інструктаж з техніки безпеки, оглянути робоче місце і перевірити правильність розміщення матеріалів, 

перевірити справність інструменту, інвентарю, пристосувань. Інструмент повинен бути справним і використовуватися за призначенням. Штукатур 

повинен бути в спеціальному комбінезоні, рукавичках.  

Засоби підмощування: робочі настили повинні бути рівними і міцними, мати огородження при висоті настилів 1,3 м і більше.  

Робоче місце тримати в чистоті. Після закінчення робоче місце прибрати. 



Інструкційно – технологична карта №10 

послідовності виконання простої штукатурки (каменеподібної поверхні) 

Тема:  «Освоєння основних операцій штукатурних процесів»  

Ескізи по переходах 

 
Операції 

Інвентар, 

пристосування 

 

Матеріали 

Інструмент Інструктивні вказівки по виконанню 

робіт 

 
робочий 

контрольно-

вимірювальний 

 

Підготовка 

поверхні 

 

Електричний 

відбійний 

молоток, 

підмостки, 

піскоструминни

й апарат 

 

 

Зубило, 

молоток, 

бучарда, 

металева 

щітка 

Правило, висок 

Штукатур робить насічки зубилом, 

молотком, бучардою, відбійним 

молотком. Поверхню очистити 

металевою щіткою або за допомогою 

піскоструминного апарату 

 

Накидання 

набризку 

 

Штукатурний 

ящик, 

підмостки 

Розчин Кельма, сокіл Візуально 

Розчин для набризку  рекомендується 

накидати. Штукатур накидає розчин 

зліва направо і справа наліво 

 

 

Накидання або 

намазування 

грунту 

 

Штукатурний 

ящик, 

підмостки 

Розчин 

Кельма, 

сокол, 

півтерок 

Візуально 

Грунт можна намазувати і накидати. 

Намазувати розчин можна соколом, 

півтерком. Якщо товщина 

штукатурки велика, то грунт 

наносять в декілька шарів 

 

 

Розрівнюванн

я розчину 

Штукатурний 

ящик, 

підмостки 

Розчин Півтерок Правило 

При розрівнюванні розчину на стіні 

штукатур пересуває півтерок знизу 

вгору. Щоб точніше вирівняти 

розчин, спочатку півтерок ведуть у 

вертикальному напрямку, а потім в 

горизонтальному 

 

Затирання 

штукатурки 

Відро, 

підмостки, 

штукатурний 

ящик 

Вода, 

розчин 
Тертка Правило 

Затирання  виконують коловими 

рухами і врозгін. Затирання  врозгін 

найчастіше застосовують при 

високоякісної штукатурці 

Техніка безпеки 

Перед початком роботи повинен пройти інструктаж з техніки безпеки, оглянути робоче місце і перевірити правильність розміщення матеріалів, перевірити 

справність інструменту, інвентарю, пристосувань.  

Інструмент повинен бути справним і використовуватися за призначенням. Штукатур повинен бути в спеціальному комбінезоні, рукавичках. 

Засоби підмощування: робочі настили повинні бути рівними і міцними, мати огородження при висоті настилів 1,3 м і більше.  

Робоче місце тримати в чистоті.  

Після закінчення робоче місце прибрати. 



Інструкційно – технологічна карта №11 

послідовності улаштування  розчинних маяків. 

Тема:  «Освоєння основних операцій штукатурних процесів»  

Ескізи по переходах 

 
Операції 

Інвентар, 

пристосування 

 

Матеріали 

Інструмент Інструктивні вказівки по виконанню 

робіт 

 
робочий 

контрольно-

вимірювальний 

 

Нанесення 

розчину 

Підмостки, 

ящик для 

розчину 

Гпсовый 

розчин, 

 цвяхи 

Кельма, сокіл, 

молоток 
Висок 

Поверхні провішують і забивають 

цвяхи (на товщину штукатурки) під 

маяки. На цвяхи накидають площадки 

з розчину діаметром 50-70 мм  на 3-5 мм 

вище за головку цвяха 

 

 

Зрізування 

розчину 
Підмостки  Відрізовка Правило 

Після  тужавіння  розчину верх його 

зрізають до рівня головки цвяха,  бічні 

сторони зрізають з чотирьох боків, 

одержують марки розміром 30 × 30 або 

40 × 40 мм 

 

 

Кріплення 

правила 
Підмостки   

Гіпсовий 

розчин, 

 цвяхи 

Кельма, 

молоток 
Правило 

До марок кріплять правило: цвяхами, 

затискачами або приморожують гіпсом, 

розчином.  Під правило між марками на 

стіну наносять розчин і зрізають 

надлишки розчину з бічних сторін 

правила 

 

 

Закінчення 

улаштування 

маяков 

   Правило 

Після тужавлення розчину правило 

знімають і отримують розчиновий маяк 

 

Техніка безпеки 

Перед початком роботи повинен пройти інструктаж з техніки безпеки, оглянути робоче місце і перевірити правильність розміщення матеріалів, 

перевірити справність інструменту, інвентарю, пристосувань. 

Інструмент повинен бути справним і використовуватися за призначенням.  

Штукатур повинен бути в спеціальному комбінезоні, рукавичках. 

Засоби підмосток: робочі настили повинні бути рівними і міцними, мати огородження при висоті настилів 1,3 м і більше. 

Робоче місце тримати в чистоті.  

Після закінчення робоче місце прибрати. 



Інструкційно – технологічна карта №12 

послідовності заповнення швів між збірними елементами перекриттів, прорізування русту. 

Тема:  «Освоєння основних операцій штукатурних процесів»  

Ескізи по переходах 

 
Операції 

Інвентар, 

пристосування 

 

Матеріали 

Інструмент Інструктивні вказівки по 

виконанню робіт 

 
робочий 

контрольно-

вимірювальний 

       

Підготовка 

інструменту до 

роботи 

 

Інвентарний 

столик 
  Візуально 

Підготовка інструменту і робочого 

місця до роботи 

 

 

Розчищення 

швів 
Підмостки 

Клоччя, монтажна 

піна 

 

Металева 

щітка, 

шпатель 

Візуально 

Очищені шви між плитами 

перекриттів заповнюють клоччям або 

монтажною піною, ущільнюють її, але 

так, щоб вона не доходила до лицьової 

поверхні на 15-20 мм 

 

 

Заповнення 

швів розчином 

 

Підмостки 

Полімерцементний, 

вапняно-гіпсовий 

розчин 

Кельма, сокіл, 

тертка 
Візуально 

Шви між плитами перекриттів 

заповнюють урівень з плитами 

полімерцементним або  вапняно-

гіпсовий розчином, загладжують  його 

і затирають 

 

 

 

Кріплення 

правила 
Підмостки Рейки Молоток  Правило 

Щоб русти були прямолінійними, їх 

виконують за правилом, яке кріплять 

до стелі за допомогою тонких рейок. 

Грань рейки має перебувати на 

відстані, що дорівнює половині 

ширини русту 

 

 
Прорізування 

русту 
Підмостки  

Рустовка, 

шаблон 
Правило 

За затертому злегка затужавленому 

розчину руст прорізають рустовкою 

або шаблоном 

 

 

 

Щоб зробити  менш помітними 

осадові тріщини, прорізують невелике 

півколо - руст 

 

 
Проверка 

качества 
    

Руст повинен перебувати строго проти 

шва або щілини між плитами 

Техніка безпеки 
Перед початком роботи повинен пройти інструктаж з техніки безпеки, оглянути робоче місце і перевірити правильність розміщення  матеріалів, перевірити справність 

інструменту, інвентарю, пристосувань. Інструмент повинен бути справним і використовуватися за призначенням. Штукатур повинен бути в спеціальному комбінезоні, 

рукавичках. Засоби підмосток: робочі настили повинні бути рівними і міцними, мати огородження при висоті настилів 1,3 м і більше. 

Робоче місце тримати в чистоті. Після закінчення робоче місце прибрати. 



Інструкційно - технологічна карта №13 

послідовності кріплення листів сухої штукатурки на мастиках. 

Тема: «Облицювання поверхонь великорозмірними листами сухої штукатурки» 

Ескізи по переходах 

 
Операції 

Інвентар, 

пристосування 

 

Матеріали 

Інструмент 
Інструктивні вказівки по виконанню робіт 

 робочий 
контрольно-

вимірювальний 

 

Нанесення мастики 

на поверхню (під 

перший лист) або 

на тильну сторону 

листа 

 

Інвентарний 

столик, 

піідмостки, 

ящик для 

мастики, 

циркулярна 

пилка 

 

Листи сухої 

штукатурки, 

мастика 

 

Кельма Візуально 

Нанести мастику на тильну сторону листа 

або на поверхню. Під кожен лист мастику 

нанести ліпленнями, а під кромки аркуша - 

суцільний стрічкою з продухами або 

окремими смужками 

 

 

Наклеювання 

першого листа 

 

Підмостки  

Листи сухої 

штукатурки, 

мастика 

 

 Висок, правило 

Приставити перший маяковий лист до 

мастики по виску. Припресовують лист до 

стіни, б’ючи його правилом 

 

 

Нанесення мастики 

на поверхню (під 

другий лист) або на 

тильну сторону 

листа 

 

Інвентарний 

столик, 

піідмостки, 

ящик для 

мастики, 

циркулярна 

пилка 

 

Листи сухої 

штукатурки, 

мастика 

 

Кельма Висок, правило 

Нанести мастику на поверхню під другий 

лист або на тильну сторону листа 

 

 

Наклеювання 

другого листа 

. 

Підмостки 

Листи сухої 

штукатурки, 

мастика 

 

 Висок, правило 

Приставити до поверхні другий лист і 

припресувати його так, щоб він був в одній 

площині з першим. Правильність його 

установки перевірити правилом 

 

 

Закріплення листів 

на період тужавіння 

мастики 

 

Дерев'яні або 

металеві рами 

 

Упорні 

бруски, цвяхи 
молоток Правило  

Притиснути встановлені листи дерев'яними 

або металевими рамами, до яких кріпляться 

наполегливі бруски, а на підлогу 

набиваються шматки брусків. Листи 

залишити притиснутими протягом 24 годин 

 

Техніка безпеки 
Перед початком роботи повинен пройти інструктаж з техніки безпеки, оглянути робоче місце і перевірити правильність розміщення  матеріалів, перевірити справність 

інструменту, інвентарю, пристосувань. Інструмент повинен бути справним і використовуватися за призначенням. Штукатур повинен бути в спеціальному комбінезоні, 

рукавичках.Засоби підмощення: робочі настили повинні бути рівними і міцними, мати огородження при висоті настилів 1,3 м і більше. 

Робоче місце тримати в чистоті. Після закінчення робоче місце прибрати. 



 

 


