Розрівнювання розчину на стінах і стелі.
Нанесений розчин розрівнюють по-різному: розчин, що накидається
штукатурною кельмою із сокола, розрівнюють соколом або полутерком, нанесений
ковшами або совками - напівтертками. Якщо розчин намазують соколом або
напівтертками, то одночасно його й розрівнюють цими ж інструментами. Вирівняний
розчин перевіряють правилом і виправляють поверхню. Розчин по маяках
розрівнюють напівтертками, правилами й малками.
Прийоми розрівнювання розчину на стінах і стелі соколом.
Кожен шар ґрунту і накривки необхідно
розрівнювати. Оббризк розрівнюють рідко, коли
потрібно зняти згустки розчину або горби.
Розрівнювати розчин треба так, щоб поверхня
стала рівною. Чим краще буде розрівняний розчин
ґрунту, тим легше наносити на нього накривний
шар. Розрівнювання розчину соколом (рис. 1) і
півтерками виконують так само, як і намазування
цими інструментами.
Прийоми розрівнювання розчину на стінах і стелі півтерками
Розрівнювати розчин можна будь-якими півтерками. Щоб отримати рівну
поверхню штукатурки, розрівнювати її слід довгими півтерками – 0,75-1м.
Однак в вузьких місцях доводиться застосовувати короткі півтерки. Під час
розрівнювання доводиться виправляти дефекти: намазувати розчин там, де шар
розчину недостатньо товстий, і зрізати надлишки розчину. Послідовність виконання
робіт при розрівнюванні розчину пів терками:
Приставте півтерок до поверхні, на яку
накиданий розчин, одним ребром впритул.
Рівномірно натискаючи, ведіть його стелею
– на себе, стіною – знизу вгору. Ребро
півтерка
зрізує
надлишки
розчину,
збираючи їх на своєму полотні. Ці
надлишки використовуйте для підмазування
ділянок на стінах і стелях, де розчину не
достатньо.
Зайвий розчин з півтерка скидайте до
розчинового ящика.

Для більш точного вирівнювання розчину зробіть повторне вирівнювання.
Для цього півтерок рухайте стіною справа на ліво чи зліва на право, стелею в поперек першого вирівнювання. Перпендикулярними рухами досягається
якісне вирівнювання розчину.
Рівність одержаної штукатурки залежить від вашого натиску на півтерок.
Сильніший натиск – тонший шар розчину.
Схеми рухів сокола та півтерка за розрівнювання розчину на стінах і стелі.
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Питання для самоконтролю:
1. Чи має значення якими півтерками розрівнювати розчин на стінах та стелях?
2. Чи можна надлишки розчину на стінах і стелях зрізати соколом?
3. При розрівнюванні поверхні соколом, на стіні, з яких рухів ви починаєте
роботу?
4. Якими мають бути рухи пів терка за повторного розрівнювання розчину на
стелі?
5. Від чого залежить рівність оштукатуреної поверхні, при розрівнюванні її
соколом, півтерком.
6. Які прийоми безпосередньо впливають на якість штукатурного шару?

Розрівнювання розчину на стінах і стелі правилом
При розрівнюванні розчину правилом його використовують як робочий так і
контрольно - вимірювальний інструмент.
Початкове розрівнювання розчину правилом виконують, якщо штукатурний
шар мінімальної товщини. Повторне – після розрівнювання розчину півтерком чи
соколом для додаткового вирівнювання розчину. Розрівнювання ґрунту здійснюється
за маяками. Одночасно з повторним розрівнюванням виконують перевірку рівності
штукатурного шару, утворені опуклості зрізуйте правилом, виямки заповнюйте
розчином.
Розрівнювання можна виконувати як прямолінійними, так і різкими
зигзагоподібними рухами (рис.1):
1. Прикладіть правило горизонтально до стіни і рухайте його вниз вгору
(рис.1а).
2. Прикладіть правило вертикально і спрямуйте його зліва на право, справа на
ліво (рис.1 б).
3. Прикладіть правило до стіни і рухайте в усіх напрямках.

Рис. 1. Розрівнювання розчину правилом на стін:
а - правило прикладене горизонтально; б - правило прикладене вертикально;
в - правило прикладене за діагоналлю.
Щоб розчин розрівнювати з підлоги, без риштовання, застосовують правило з
ручкою або малку з держалом і мотузками. Держалом притискають малку до маяків, за
мотузку тягнуть її вперед (рис.2).

Рис. 2. Розрівнювання розчину:
а - правилом по розчинних вертикальних маяках, б - правилом на ручці по металевих

маяках, в - малкою на стелі по дерев'яних маяках;
1 - маяки, 2 - мотузки, 3 - малка, 4 – рукоятка
Питання для самоконтролю:
1. З яких рухів починають розрівнювати штукатурний шар розчину на стіні?
2. Які рухи виконуєте за розрівнювання розчину на стелі?
3. Чи можна розрівнювати шар штукатурного розчину на висоті не
використовуючи риштування? Обґрунтуйте.
4. Чи здійснюють контроль якості штукатурним правилом?

Затирання штукатурки
Затірку виконують тертками з дерев'яним полотном. Ручку дерев'яної тертки
роблять із деревини липи, а полотно - з деревини сосни або липи без сучків (рис. 1, а).
Ручку кріплять дерев'яними нагелями або цвяхами. У міру стирання полотна нагелі або
цвяхи починають дряпати штукатурку або їх поступово поглиблюють у полотно
тертки. Недолік дерев'яних терток у тому, що їх полотно жолобиться й нерівномірно
затирає поверхня. Тертки з дерев'яною ручкою й дюралюмінієвим корпусом не
жолобляться й більш надійні в роботі. Корпус товщиною 1...1,5мм із двох торцевих
сторін має бортики висотою 10мм, у яких просвердлені отвори діаметром 1,5...2мм на
відстані 10...15мм одне від іншого. Якщо дюралюмінієвий корпус затягують повстю
або фетром, то бортики розташовують догори, а по крайках корпуса додатково
просвердлюють 3...4 отвору. Через отвори фетр або повсть пришивають нитками (рис.
1, б). Якщо до дюралюмінієвого полотна кріплять дерев'яне полотно, то бортики
розташовують унизу. Іноді полотно терток роблять не цільним, а збирають його з
рейок шириною 25...30мм - вони не жолобляться (рис. 1, в).

Рис. 1. Тертки для затірки штукатурки:
а - дерев'яна, б - універсальна металева з полотном їх повсті або фетру, в універсальна з дерев'яним полотном
Затірку виконують колово й врозгін.
Прийоми колового затирання

При коловому затиранні (рис. 2, а), якщо поверхня підсохла, її змочують
водою. Розчин для накривки додатково проціджують крізь сито з отворами 1,5*1,5мм.
Полотно тертки (тримають в одній руці), притискають до поверхні накривки й роблять
нею кругові рухи проти годинникової стрілки. Там, де на поверхні є горбки, на тертку
натискають сильніше, де западини - слабкіше. У міру затірки горбки й нерівності
зрізуються ребрами тертки, розчин переміщається під полотном і заповнює всі
нерівності (западини, раковини), а зайвий розчин періодично зчищайте до відра чи
інвентарного ящика. При коловому затиранні на поверхні залишаються колоподібні
сліди. Для того, щоб мінімалізувати сліди , залишені теркою:
Робіть повторне затирання теркою з полотном, оббитим повстю чи
фетром;
Стежте за вологістю поверхні, що затираєте. Не затирайте насухо, інакше
пошкодите накривний шар.

Рис. 2. Затірка штукатурки тертками:
а – колове; б – врозгін.
Послідовність виконання затирання врозгін.
Затірку врозгін (рис. 2, б) як самостійний вид затирання, або виконують
відразу після колового затирання. При високоякісних обробках, затирання
колоподібними рухами доповнюють затиранням врозгін усуваючи всі сліди від
колового затирання.
Якщо затирання врозгін виконується як самостійний вид затирання то спочатку,
при необхідності, зволожують поверхню. Тертку очищають від розчину, полотно
притискають до поверхні й виконують прямолінійні рухи - змахи, згори донизу, знизу
вгору. За затирання врозгін стіни заввишки до 4 м виконуйте в два змахи: один зверху
від стелі до помостів; другий – від помостів до підлоги.
Для отримання остаточної чистоти затирання використовують терку з
полотном, оббитим повстю або фетром.

Питання для самоконтролю:
1. Які ви знаєте види затирання?
2. Які терки застосовують для затирання поверхні?
3. У процесі колового затирання штукатурки відбувається її додаткове
вирівнювання?
4. Яка послідовність виконання робіт при коловому затиранні?
5. Як мінімалізувати сліди від терки, за колового затирання?
6. Які рухи ви виконуєте під час затирання штукатурки врозгін?
7. Чи має бути поверхня під час затирання мокрою? Чому?

Загладжування штукатурки
Завершальним процесом обробки штукатурки є накривка і затирання. Замість
затирання штукатурку часто загладжують. Існують декілька прийомів загладжування
штукатурки, але це
неможливо без самого
інструмента.
Гладилки
застосовують
для
загладжування
штукатурки. Це більш
продуктивно,
ніж
затирання
терками.
Гладилки
бувають
сталеві та дерев'яні.
Довжина
і
ширина
полотен
гладилок
бувають різною.
Загладжування
виконують гладилками.
Нанесений накривний
шар розрівнюють і,
давши йому небагато
схопитися, приступають
до
загладжування.
Гладилку ведуть по
вертикальнім
або
горизонтальному
напрямку
(рис.1)
з
однаковим
натиском

так, щоб не було швів, пропущених місць і інших дефектів.

Прийоми загладжування розчину на стінах
За 15-20 хв. до нанесення накривки ґрунт слід змочити водою. З зволоженим
ґрунтом накривка зчіплюється міцніше, завдяки чому досягається утворення
монолітної штукатурної корки. Розчин наносять на поверхню стін і стель тонкими
шарами і ретельно розрівнюють пів терками. Чим чистіше і ретельніше розрівняний
розчин, тим легше буде його затирати. Процес загладжування накривки гладилками
мало відрізняється від роботи звичайним півтерком. Загладжують двома способами. У
першому випадку нанесену накривку спочатку розрівнюють звичайним півтерком, а
потім загладжують гладилкою у двох напрямках. На стінах накривку рекомендується
спочатку загладжувати у вертикальному напрямку, а потім в горизонтальному. У
другому випадку одночасно намазують і розрівнюють накривочний розчин, а потім
загладжують його.
Прийоми загладжування розчину на стелі
На стелях накривку загладжують спочатку поперек променів світла, що йдуть з
вікон, а потім по їх напрямку. Чистота поверхні при цьому залежить від майстерності
робітника. Послідовність технологічних операцій при загладжуванні штукатурки
гладилками на стелі:
розчин накладають на сталеву гладилку;
прижимають гладилку до стелі під кутом 10°-15°;
проводять гладилку спочатку впоперек променів світла з вікон;
витримують інтервал приблизно 20-30хв.;
проводять гладилку рухами на себе за напрямком світла.
Силу натиску на гладилку треба регулювати так, щоб на накривці не
залишилося слідів (смуг розчину). Потрібно намагатися, щоб на поверхні не було
раковин, вибоїн, подряпин, пропусків.

При загладжуванні поверхонь оббитих гумою, поверхні отримують вид дрібно
піщаних фактур; такі поверхні підходять для обробки клейовими фарбами.
При загладжуванні металевими гладилками поверхні стають ніби залізними.
Вони придатні для фарбування олійними фарбами.
Питання для самоконтролю:
Який інструмент використовують для за гладження штукатурки?
Яка максимальна довжина дерев’яної гладилки?
Які способи загладжування штукатурки гладилками ви знаєте?
Що є критерієм правильного регулювання сили натиску на гладилку після її
проходу?
5. Яка послідовність виконання робіт при загладжуванні накривки на стінах?
6. З яких рухів ви починаєте загладжувати накривку на стелі?
7. При загладжуванні поверхні, чи має значення з якого матеріалу виготовлена
гладилка? Обґрунтуйте.
1.
2.
3.
4.

Вимоги до поштукатурених поверхонь.
Допустимі відхилення для різних видів штукатурки.
Відхилення

Штукатурка
проста
поліпшена
високоякісна
Не більше 3-х
Не більше 2-х
Не більше 2-х
нерівностей
нерівностей
нерівностей
завглибшки до 5 мм завглибшки до 3 мм завглибшки до 2 мм

Зазори між 2-х
метровим
правилом і
штукатуркою
Відхилення поверхонь:
15 мм
- Від вертикалі
приміщення;
15 мм
- Від горизонталі
стелі
приміщення
10 мм
Відхилення кутів
Не перевіряють
Відхилення
ширини укосу
6 мм
Відхилення
карнизу від прямої
лінії.

10 мм

5 мм

10 мм

7 мм

5 мм
3 мм

3 мм
2 мм

3 мм

2 мм

Вимоги до якості розчину для накривки
Чистота оброблювальної поверхні багато в чому залежить від якості
приготовленого розчину для накривки. Добре приготовлений на дрібному піску
нормальної жирності розчин легко, швидко і чисто затирається або загладжується,
завдяки чому підвищується продуктивність праці штукатурів. Для приготування
накривного розчину слід використовувати дрібнозернистий пісок. Крупнозернистий
пісок малопридатний, оскільки він дає грубу шорстку фактуру. Накривку виконують
розчином іншого складу, що ґрунт штукатурки. Рухомість розчину для накривки
становить 10-12см за стандартним конусом. Додавати гіпс у вапняний розчин для
накривки не рекомендується, тому що при затиранні він швидко відмолоджується і
міцність накривного шару знижується. Жирні розчини дають більш грубу поверхню, з
великою кількістю не затертих смуг. Ці розчини більш придатні для загладжування.
Пісні ж розчини не достатньо міцні і погано затираються.

Найпоширеніші дефекти штукатурки.
Щілини на поверхні з'являються від штукатурення до закінчення повного
осідання будівлі, якщо в місцях стиків дерев'яних і кам'яних поверхонь немає
металевої сітки, а також від штукатурення дуже тонким шаром і застосування в роботі
жирних розчинів.
Дутики утворюються при використанні в штукатурному розчині недостатньо
погашеного вапна. Малі недогашені грудочки вапна, потрапляючи в шар штукатурки,
продовжують у ній гаситись. Під час гашення вапно збільшується в об'ємі, чим
порушує штукатурний шар і утворює на поверхні горбочок, який через деякий час
відпадає (рис. 61). На місці дутика утворюється раковина, всередині якої завжди
помітна біла грудочка вапна.
Груба фактура (шорсткість) на поверхні штукатурки може залишатись у
вигляді слідів від терки, подряпин зернинами піску, борозен та інших дефектів, що
утворилися внаслідок неякісного затирання, а також застосування в штукатурних
розчинах крупнозернистого піску.
Відшарування штукатурки виникає і окремих місцях або на великих ділянка:
поверхні внаслідок штукатурення вологих або недостатньо шорстких (без насічки)
поверхонь, використанні маломіцних розчинів, приготованих із застосуванням
в'яжучих матеріалів низької якості, штукатурення промерзлих або вкритих інеєм
поверхонь тощо.
Дутики

До початку декоративного опорядження фасадів контролюють умови зберігання
застосовуваних матеріалів (температуру, відносну вологість), а також готовність
об'єкта загалом до виконання робіт.

Особливості штукатурення залізобетонних поверхонь.
Під час влаштування залізобетонних плит між ними залишаються шви. Перед
закладенням їх необхідно підготувати. Шви прочищають сталевими щітками або
насікають зубилами. Після підготовки поверхні, місця стиків між плитами і панелями
заповнюють цементно-вапняним розчином. Змочивши поверхню водою, на неї
металевим півтерком «на здир» наносять вапняний розчин складу 1:1 з
дрібнозернистого піску. До цього розчину додають 5 – 10% цементу. Рухомість
розчину 9 – 10 см. Після достатнього затвердіння розчину поверхню змочують водою і
затирають терками, підбитими повстю або фетром. Таке штукатурення дає змогу
фарбувати поверхні без шпаклювання і шліфування.
У деяких випадках шви між залізобетонними плитами не заробляють врівень, а
розшивають – витягують русти, які приховують утворені тріщини і нерівності стелі.
Для цього шви між плитами перекриття заповнюють клоччям і ущільнюють, тобто
конопатять так, щоб клоччя було заглиблене на 15 – 20 мм.

Рис.1. Розшивка швів між плитами перекриття:

а - рустовка, б - шаблони, в - кріплення правил на стелях гнучкими рейками: 1 правило, 2 - гнучкі рейки
Існують два способи одержання рустів. Перший полягає в тому, що по затертому
розчину, що злегка схопився, руст прорізають спеціальним інструментом - рустовкой,
яку легко виготовити самостійно (рис. 1, а). Другий спосіб полягає у витягуванні
рустів по свіжому розчину із застосуванням найпростіших шаблонів (рис. 1, б), які
виготовляють з дошки потрібної ширини, зрізаної з одного боку під кутом 45
Щоб русти були прямолінійними, їх виконують за правилом, яке кріплять до
стелі за допомогою двох-трьох тонких рейок довжиною на 10-15 більше висоти
приміщення (рис. 1, в). Рейки ставлять похило на підлогу й притискають ними кінці
правила, а потім додатковою рейкою підпирають середину правила. Рейки при цьому
небагато звиваються, пружинять і міцно притискають правило до стелі. Рустовку
ведуть за правилом, прорізаючи руст. Якщо руст недостатньо чистий, його
виправляють полутерком. Іноді по русту проводять полутерком з рейки, прибитої до
його полотна. Рейка повинна мати форму рустів.
Витягування рустів шаблоном виконується в кілька приймань, розчин наносять
тонкими шарами. Після прорізки або витягування русту правило знімають і виконують
зачищення й затірку. Руст повинен перебувати точно проти шва між плитами.

Технологія опорядження прямих кутів
Послідовність виконання
лузгів, усьонок, прямих кутів.
Лузги – це внутрішні кути
(рис.1), що утворюються у місцях
сполучення двох стін або стелі і
стіни.

Усьонки – це зовнішній кут
(рис.1), які утворені у місцях
сполучення двох стін. Нанесений
підготовчий шар штукатурки у
внутрішніх або зовнішніх кутах розрівнюють звичайним півтерком або дерев’яними
чи алюмінієвими кутовими півтерками. Опорядження кута звичайним півтерком
потребує від штукатура високої майстерності, та й виконані таким способом кути

здебільшого не відповідають технічним вимогам. Тому для цієї роботи найкраще
застосовувати кутові півтерки (рис.2) з відповідним профілем кута. Форма і довжина
такого півтерка дають змогу зробити кут
правильної форми.
Затирання кутів дуже трудомісткий
процес і потребує від штукатура певної
майстерності. Щоб під час натирання кутів на
поверхні не залишалось подряпин від великих
зернин піску, виконувати кути слід розчинами,
приготовленими на просіяному
дрібнозернистому піску з розмірами зерен до
1,2мм. Затираючи кут, півтерок трохи
притискують і пересувають послідовно вниз і
вгору. При цьому стежать, щоб кут не мав
відхилень від вертикалі. Якщо при обробці
кута в деяких місцях залишаються вибоїни та
пустоти, їх додатково закидають розчином і
продовжують затирати півтерком до утворення рівних поверхонь. Щоб поштукатурені
зовнішні кути швидко не оббивались, вершину кута зрізають, створюючи плоску або
заокруглену фаску. По всій довжині кута фаска має бути однакової ширини. Затирають
фаску півтерком після закінчення обробки кута. Для цього півтерок прикладають до
кута, трохи натискують на нього і пересувають вниз та вгору. Крім того, кут з фаскою
можна утворити відразу ж під час розрівнювання нанесеного на поверхню шару
ґрунту, якщо його обробляти фасонним кутовим півтерком з профілем фаски.
Питання для самоконтролю:
1.
2.
3.
4.

Для чого знімають фаску з кута?
Чи можна натирати кути без використання кутових напівтерків?
З якого матеріалу виконують кутові напівтерки?
Послідовність виконання усьонка?

Штукатурення галтелей
Виконання галтелей вручну. Після штукатурення стелі і стін у місцях їхнього
стикання замість прямих кутів часто роблять галтелі (викружки), тобто надають їм
дугоподібної форми. Їх можна виконувати від руки або витягувати шаблонами.

Для виконання галтелі від руки у відповідний кут
накидають за кілька прийомів розчин і розрівнюють його
коротким вузьким півтерком. Півтерок переміщують
спіралеподібними рухами на себе та від себе доти, поки не
утвориться галтель потрібного профілю. Остаточно
обробляють галтель галтельною
теркою, пересуваючи її вздовж,
а у разі потреби — впоперек
галтелі. З цією ж метою можна
користуватися плоскою вузькою
теркою, протилежні короткі боки
якої підрізані під гострим кутом.
Галтелі можна також виконувати
за допомогою шаблонів.

Призначення укосів
Крім чисто декоративних функцій (компенсації різної ширини стіни і
встановленого віконного блоку, закладення монтажних елементів вікна і додання
закінченості його зовнішньому
вигляду), штукатурка укосів сприяє
поліпшенню теплоізоляції віконної
конструкції і зміщення «точки роси» за
межі кімнати. Тільки комплексний
підхід у системі (підвіконня + вікно +
відливи + укоси + внутрішня і фасадна
обробка) дозволить ефективно
вирішити питання теплоізоляції
віконного отвору.
Залежно від рівня вологості в
приміщенні і місця розташування
(зовні або всередині будинку), віконні
укоси можуть бути виконані з
використанням різних видів розчинів. Наприклад, для
фасадів або приміщень з високою вологістю розчин
повинен бути виготовлений на цементній основі. Як
варіант - можна використовувати фасадну
штукатурку (продається в мішках). Виконуючи

внутрішні роботи, слід використовувати розчини на вапняно-гіпсової, цементній або
гіпсовій основі.
До початку штукатурки укосів перевіряють міцність закріплення , та
вертикальність і горизонтальність коробки. Насамперед, вікно повинно бути
поставлено «на рівні», причому строго по центру віконного отвору. В іншому випадку
укоси виходять кривими, та до того ж різної ширини, що значно псує зовнішній вигляд
приміщення.
Далі конопатять так, щоб теплоізоляційний матеріал не доходив до рівня
поверхні коробки на 2 см Конопатять за допомогою киянки (дерев’яного молотка) і
дерев’яної або металевої конопатки, або використовують сучасний герметизуючий
засіб ( монтажну піну), надлишки якого необхідно
обрізати, видалити з поверхні віконного отвору
залишки пилу і заґрунтувати поверхню отвору ґрунтом
глибокого просочення. Торець з боку приміщення
необхідно закрити пароізоляційним матеріалом. Із
зовнішньої сторони стик бажано захистити спеціальної
волого захисним стрічкою (ПСУЛ).
Після цього слід встановити штукатурні кутові
профілі з оцинкованого металу на гіпсовий розчин,
одночасно забезпечуючи їх вирівнювання у двох
площинах за допомогою рівня. Для цього потрібно
вирівняти профіль у площині стіни щодо укосу, намагаючись зберегти його в площині
стіни. Встановлені профілі, крім виконання функції маяка, будуть захищати кути від
механічних пошкоджень.
На наступному кроці до віконної рами необхідно приклеїти спеціальну планку,
має дві полички. Ближня до укосу поличка після штукатурки забезпечить утримання
планки всередині укосу, інша поличка буде служити напрямною при штукатурці. На
завершення підготовчих робіт слід заклеїти вікно захисною плівкою для захисту від
бризок).

Виконання штукатурних робіт
Для виконання робіт обов'язково потрібні шпателі і гладилка.
Штукатурні роботи починаються з нанесення розчину на укіс з допомогою
шпателя. Притискаючи шаблон до встановленого кутового профілю і поличці
привіконної планки, необхідно прибирати надлишки розчину. Після уважного огляду
визначаються місця потребують нанесення додаткових порцій розчину і потім, з

допомогою шпателя додається необхідна кількість. Після цього виконується повторне
вирівнювання поверхні укосів за допомогою шаблону.
Почекавши деякий час, з допомогою гладилки потрібно зняти надлишки
розчину. Після нетривалої паузи з допомогою правила слід виконати вертикальне
вирівнювання укосів.
Для виправлення дрібних нерівностей необхідно зробити затірку поверхні
укосу за допомогою терки (попередньо розмочивши гіпсову штукатурку спеціальною
теркою з губкою). Затирка виконується круговими рухами і з невеликим натиском.
Трохи почекавши, слід загладити поверхню укосів, скориставшись для цього широким
шпателем. Якщо надалі укіс планується обкласти плиткою, то не варто витрачати всіх
цих зусиль на виправлення дрібних нерівностей.
На завершення роботи після повного висихання укосів слід шляхом згинання
акуратно обламати кінчик привіконної планки і демонтувати захисну плівку.
Правильно і якісне обштукатурювання укосів дозволить не тільки виконати
теплоізоляцію віконної конструкції, але і підкреслити красу ваших нових вікон
Питання для самоконтролю:
1.
2.
3.
4.

Які матеріали використовують для формування укосів?
Які інструменти та пристосування необхідні для штукатурення укосів?
Технологічна послідовність виконання робіт при штукатуренні укосів?
Чому, віконний блок слід розміщувати посередині прорізу?

Штукатурення заглушин
У сучасному будівництві лише в деяких випадках застосовують подвійні (літні й
зимові) вікна, які закріплені в окремих коробках. Між ними залишаються проміжки,
які називають заглушинами. Вони також бувають верхні, бокові та нижні.

Рис. 1. Елементи віконного прорізу
1 – злив; 2 – нижня заглушина; 3 – зовнішній боковий укіс; 4 – віконні коробки;
5 – бокова заглушина; 6 – внутрішній боковий укіс; 7 – підвіконня
Для створення певного профілю заглушин
застосовують дерев'яні малки.
Верхню і бічні заглушини роблять прямокутними,
пересуваючи прямокутну малку профілю вздовж двох
коробок. Штукатурять їх вапняно-цементним розчином.
Для оберігання віконних рам від гниття нижню
заглушину роблять жолобчастою, застосовуючи
спеціальну фігурну малку, яку пересувають по нижніх
брусках коробки. Штукатурять нижню заглушину
цементним розчином. Коли розрівняний розчин
частково затвердне, поверхню залізнять. Для цього на
свіжу розрівняну поверхню заглушини насипають шар сухого цементу 2-З мм
завтовшки і відразу ж розгладжують і ущільнюють його галтельною теркою,
оббитою жерстю.

Влаштування підвіконних дощок.
До початку штукатурення укосів, на місці призначення виливають або
встановлюють підвіконну дошку: дерев'яну на вапняно-гіпсовому розчині, а бетонну
чи мозаїчну — на цементному. Дерев'яні підвіконня знизу антисептують (обробка
протигнильною сумішшю). На бокових укосах зубилом вибивають пази по 6-10 см у
кожен бік, в які установлюють підвіконня (8) (рис. 1) на дерев'яні клинки (3).
Вивірену дошку за допомогою клинків знімають і на це місце накладають розчин на
теплоізоляційний матеріал (4) так, щоб він трохи виступав за рівень клинків. На цей
розчин кладуть підвіконня і притискують його до клинків в четверть (2) коробки.
Горизонтальність підвіконня в довжину і нахил 1-2° у бік підлоги визначають за
допомогою будівельного рівня (5) та підкладки (6). Лишок розчину, що виступив з-під
дошки, знімають кельмою до рівня стіни, а це місце затирають (7). Знизу на кожному
підвіконні повинен бути слізник (1) завглибшки 10-15 мм для відведення води. Якщо
клини дерев'яні, то їх виймають, а це місце замащують і затирають (3).

Рис. 1 Встановлення підвіконної дошки
На сьогодні все більшої популярності набувають пластикові підвіконники.
Як встановлюють підвіконні дошки можна подивитись в цьому відео.
Для виливання підвіконної дошки на місці призначення установлюють
опалубку (2) (рис. 2), кладуть арматуру (металеву сітку) (3) на 10-15 мм вище дна
опалубки (2) так, щоб вона заходила у четверть коробки (6).
Для влаштування слізника (8) на опалубці 10 мм від
її краю прибивають півкруглу рейку або арматуру
діаметром 10-15 мм, після чого заливають
цементним розчином або бетоном, розрівнюють
малкою (1), загладжують, затирають і залізнять.
Через декілька днів опалубку знімають, для чого
вибивають клин (5), забирають стояк (4). При
влаштуванні мозаїчних підвіконь у накривний шар
цементного розчину марки 150 занурюють
мармурову крихту, ретельно загладжують
металевими гладилками і через 5-7 днів шліфують
мозаїчно-шліфувальною машиною з гнучким валом.
Після зняття опалубки стики між стіною (7) і вилитим підвіконням затирають.
Зовнішні укоси і зливи штукатурять цементним або цементно-вапняним
розчином. Спочатку штукатурять укоси , а після зливи. На фасаді укоси повинні бути
по одній вертикалі. Зовнішні укоси штукатурять так,як і внутрішні. Під час
штукатурення зливу до зовнішнього підвіконня прибивають напрямну рейку по
горизонталі. Нанесений розчин розрівнюють спеціальною малкою, прикладаючи її так,
щоб один кінець з вирізаною чвертю пересувався вздовж коробки, а другий – по
напрямній рейці. Після розрівнювання розчину злив залізнять.

Зливи установлюють залізобетонні і з жерсті (9) (рис. 2 та рис. 3)

