
Klasa I tg – przedmiot TECHNOLOGIA MONTAŻU ELEMENTÓW SUCHEJ 
ZABUDOWY  31.03.2020 

 
Proszę przepisać do zeszytu poniższe punkty, zapoznać się z treścią rozdz. 5.2 str. 60 - 63  
z podręcznika, a następnie wykonać zadane polecenia. 
 
Temat: Normy, katalogi i instrukcje 

 
1. Karty techniczne (katalogowe) wyrobów. 
2. Katalogi systemów suchej zabudowy. 
3. Instrukcje wykonywania robót. 
4. Aprobaty techniczne. 
5. Atesty higieniczne. 
6. Certyfikaty wyrobów. 
7. Deklaracje zgodności. 
8. Charakterystyki techniczne materiałów i wyrobów. 

 
PRACA DOMOWA: 
 
Zapoznaj się z treścią rozdz. 5.2 str. 60 – 63 z podręcznika, a następnie wykonaj w zeszycie 
przedmiotowym następujące polecenia: 
 

1. Wymień 5 przykładowych informacji zawartych w karcie technicznej wyrobu. 
2. Odszukaj w Internecie kartę techniczną płyty g-k zwykłej A-13 firmy Knauf. Odpowiedz napytania: 
a) Jakie wymiary mają płyty zwykłe  A-13 Mini? 
b) Jaki jest kolor kartonu i kolor nadruku? 
c) Ile powinna wynosić min temperatura przy szpachlowaniu płyt? 
d) Ile wynosi max wilgotność powietrza w pomieszczeniach, w których mogą być stosowane te 

płyty? 
e) Ile wynosi ciężar 1 m2 tej płyty? 
3. Po obejrzeniu rys. 5.1 – instrukcji wykonania obudowy konstrukcji poddasza, odpowiedz na 

pytania: 
a) W jaki sposób należy zamocować paroizolację do profili CD? 
b) Ile wynosi wzajemne przesunięcie styków poprzecznych płyt przykręcanych do rusztu? 

4. Co to jest deklaracja zgodności i jakie znaczenie ma jej brak? 
      

 Pliki .jpg lub .pdf z notatkami i pracą domową z dn. 31.03.2020 proszę przysyłać  do wtorku, 
07.04.2020 WYŁĄCZNIE  na  mail: iwafijolek@gmail.com   Plik proszę nazwać następująco: 
31.03.20_Nazwisko_Itgsz. W tytule wiadomości  mailowej proszę podać swoje Nazwisko i klasę.  
Praca zostanie oceniona. 

 Notatki i pracę domową zadaną poprzednio, czyli dnia 20.03.2020, proszę przysłać do 
sprawdzenia i oceny w terminie do  02.04.2020 (czwartek).  Plik proszę nazwać następująco: 
20.03.20_Nazwisko_Itgsz. W tytule wiadomości  mailowej proszę podać swoje Nazwisko i klasę.  
 

 Kolejnych dyspozycji z syst. suchej zabudowy spodziewajcie się we wtorek, dn. 07.04.2020. 
 
Pozdrawiam. Trzymajcie się zdrowo i pracujcie systematycznie! 
 
Iwona Fijołek, 31.03.2020.  
 
W razie potrzeby proszę komunikować się ze mną za pośrednictwem Messenger’a  
oraz iwafijolek@gmail.com 
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