
Klasa III t – przedmiot ROBOTY MALARSKIE I TAPECIARSKIE 25.03.2020 
 
Proszę przepisać do zeszytu poniższą notatkę oraz wykonać zadaną pracę domową. 
 
Temat: Ocena jakości podłoża pod tapetowanie. 
 

1. Rodzaje podłoży pod tapetowanie 
a) Beton monolityczny lub betonowe elementy prefabrykowane 
b) Tynk cementowy, cementowo-wapienny, gipsowy 
c) Płyta gipsowo-kartonowa 
d) Powłoka malarska (oprócz wapiennej i klejowej) 
e) Podłoże z materiałów drewnopochodnych 

2. Dobrze przygotowane podłoże pod tapetowanie powinno być: 
a) Równe  

 dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny ≤ 3mm i nie więcej niż 3 na długości 2m łaty kontrolnej 
b) Suche   

 w zależności od materiału podłoża i stopnia paroprzepuszczalności tapety wilgotność nie 
powinna przekraczać: 

 Dla podłoża z betonu lub tynku przy zastosowaniu 
-  tapet paroprzepuszczalnych – max 4% 
-  tapet słabo paro przepuszczalnych – max 3% 

 Dla podłoża z gipsu przy zastosowaniu 
-  tapet paroprzepuszczalnych – max 3% 
-  tapet słabo paro przepuszczalnych – max 1,5% 

 Dla podłoża z mat. drewnopochodnych – max 7-8% 
c) Obojętne chemicznie (niewykazujące odczynu alkalicznego) 

 Odczyn alkaliczny (zasadowy) mogą mieć świeże tynki 
 Wskaźnik pH podłoża bada się papierkami wskaźnikowymi. Nie powinien on przekroczyć 

wartości 7-8 
 Zbyt silny odczyn zasadowy powoduje przebarwienie lub korozję tapet 

d) Stabilne 
 Podłoże łuszczące się nie nadaje się do tapetowania 

e) O właściwej chłonności 
 W niechłonne podłoże klej nie wsiąka 
 W zbyt chłonne podłoże klej wsiąka zbyt szybko i tapeta napina się 

f) Gładkie 
g) Czyste 

 Zanieczyszczone podłoże i kurz osłabiają przyczepność kleju, powoduję przebarwienia na 
tapecie 

 Szczególnie niebezpieczne są tłuste plamy, obszary pokryte pleśnią, korodujące elementy i 
wykwity solne 

h) Pozbawione krzemionki 
 Na powłokach z dodatkiem krzemionki nie można przyklejać tapet. To powłoki lekko 

błyszczące i niechłonne. 
 
PRACA DOMOWA: 
 
Zapoznaj się z załączonymi fragmentami podręcznika. Odpowiedz pisemnie w zeszycie przedmiotowym na 
następujące pytania: 

1. W jaki sposób bada się wilgotność podłoża? 
2. W jaki sposób bada się stabilność podłoża? 
3. W jaki sposób bada się chłonność podłoża? 
4. W jaki sposób sprawdza się stopień chropowatości podłoża? 
5. W jaki sposób sprawdza się, czy podłoże zawiera krzemionkę? 

 



I jeszcze jedno. WAŻNE!!  Proszę do dn. 27.03.20. (piątek)  przesłać na mój mail: iwafijolek@gmail.com  scan lub 
zdjęcie  stron zeszytu przedmiotowego z notatką i pracą domową  
z dnia 19.03.2020. Plik proszę nazwać następująco: 19.03.20_Nazwisko_III t. W tytule wiadomości  mailowej 
proszę podać swoje Nazwisko i klasę. Praca zostanie oceniona. 

 
(Proszę  postarać się o staranne i czytelne pismo ) 
 
Kolejnych dyspozycji proszę spodziewać się w poniedziałek, 30 marca 
 

W razie potrzeby proszę komunikować się ze mną za pośrednictwem Messenger’a lub mailowo  

iwafijolek@gmail.com . Jestem do Waszej dyspozycji. Czekam na Wasze uwagi i pytania.  

 
 
Pozdrawiam. Iwona Fijołek, 25.03.2020 
 

FRAGMENT PODRĘCZNIKA  - poniżej (nie przegap przypadkiem!) 
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