
Klasa I TRW – przedmiot TECHNOLOGIA ROBÓT MALARSKICH I TAPECIARSKICH  
31.03.2020 

Proszę przepisać do zeszytu poniższą notatkę oraz wykonać zadaną pracę domową. 
 
Temat (obejmuje 2 godziny lekcyjne): Przygotowanie podłoży pod malowanie. 
 

1. Podłoża gipsowe 
a) świeże tynki gipsowe powinny dojrzewać do 2 tygodni 
b) uszkodzenia i wady powierzchni naprawić gotowymi szpachlówkami gipsowymi 
c) plamy z rdzy należy usunąć zabezpieczając  farbą miniową elementy metalowe, następnie wykonać 

reperacje tynku 
d) podłoże zagruntować gruntownikiem odpowiednim do rodzaju farby, którą będzie wykonywane 

malowanie 
2. Podłoża betonowe  
a) przygotować tak samo, jak podłoża z tynku cementowego 
b) uszkodzenia naprawiać zaprawą cementową 1:3 po uprzednim nasyceniu miejsca uszkodzonego wodą 
3. Podłoża ceramiczne (cegły licówki) 
a) wszelkie ubytki wypełnia się zaprawą 
b) całość należy zagruntować 
4. Podłoża kamienne 
a) wszelkie ubytki wypełnia się zaprawą 
b) całość należy zagruntować 
5. Podłoża z drewna 
a) wilgotność drewna w elementach wewnętrznych powinna wynosić  

8-12%, w elementach zewnętrznych – 12-15% 
b) surowe drewno należy koniecznie zaimpregnować środkiem owado- i grzybobójczym 
c) oczyścić z plam, pęcherzy żywicznych, starych, łuszczących się powłok malarskich i kurzu 
d) drobne nierówności, rysy i pęknięcia wypełnić kilkuwarstwowo szpachlówką klejową lub emulsyjną 

dostosowaną kolorystycznie, każdą warstwę szpachlówki przeszlifować papierem ściernym (najpierw 
grubszym, potem drobnym) 

e) powierzchnię lekko zwilżyć, a po jej przeschnięciu – przeszlifować drobnym papierem ściernym 
f) zagruntować gruntownikiem pokostowym 
6. Powierzchnie metalowe  
a) podłoża ze stali i żeliwa należy dokładnie oczyścić z pyłu, smaru, tłuszczu, kurzu, rdzy i starych powłok 

malarskich. Muszą być suche i czyste. 
b) odrdzewianie wykonuje się np. za pomocą szlifowania, piaskowania, opalania, skrobania, stosowania 

odrdzewiaczy 
c) odtłuszczanie wykonuje się przy użyciu odpowiednich rozpuszczalników i emulsji. 

 
PRACA DOMOWA: 
Zapoznaj się z fragmentem rozdz. 15.1 z podręcznika (str. 260-261),  po czym odpowiedz w zeszycie 
przedmiotowym na pytania: 

1. Czym charakteryzuje się podłoże gipsowe? 
2. Zaplanuj czynności związane z przygotowaniem okna drewnianego do malowania olejnego  

w przypadku, gdy stara powłoka olejna jest w dużym stopniu złuszczona.  
      

 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_ITRW. 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_ITRW. W tytule wiadomości  mailowej proszę podać swoje Nazwisko i klasę.  

 Kolejne dyspozycje będą dopiero po Świętach, we wtorek, 14 kwietnia 2020. 
 

Ciąg dalszy – na następnej stronie!  ↓↓↓↓↓↓↓ 

mailto:iwafijolek@gmail.com


Moi Drodzy! Wam i Waszym Rodzicom składam serdeczne życzenia 
zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych. 

 

 
 
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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