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Temat:Maszyny i sprzęt do tynkowania mechanicznego.
Technologia tynkowania mechanicznego.













Temat:

Wykonywanie gładzi tynkarskich.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia, którą zamierzamy wygładzić, powinna być bezwzględnie czysta,
mocno związana, sucha, pozbawione zatłuszczeń i luźnych ziaren tynku. Na ścianie
i suficie nie może także być pyłu i kurzu. Wszystkie stykające się z masą elementy
stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Oprócz tego, niektóre ściany
wymagają gruntowania specjalnym preparatem. Bezwzględnie zagruntować
należy nowe tynki mineralne i gipsowe, nowe gładzie gipsowe, niezaciągane płyty
gipsowo-kartonowe, ściany w stanie deweloperskim (czyli pomalowane farbą słabej
jakości), ściany po skrobaniu ze starych powłok malarskich, plamy lub zacieki (po
wcześniejszym ich usunięciu) oraz miejsca na ścianie, gdzie wykonywane były
miejscowe poprawki czy uzupełniane ubytki.

PRZYGOTOWANIE GŁADZI

Jeśli zdecydowaliśmy się na użycie gładzi gotowej, wystarczy przeczytać instrukcję
producenta na opakowaniu, otworzyć pojemnik, wymieszać gładź i można ją już
aplikować. Jeśli jednak wybraliśmy gładź sypką, musimy rozrobić taka jej porcje,
którą zużyjemy w ciągu godziny – po tym czasie gładź zastyga i nie nadaje się do
użytku. Nie wolno zapominać, że każdą kolejną porcje gładzi trzeba rozrabiać
w czystym pojemniku i czystymi narzędziami, ponieważ resztki poprzedniej masy
szpachlowej przyspieszają zastyganie kolejnej porcji.



Przewidzianą do zużycia ilość suchej masy szpachlowej należy ciągle mieszając
wsypać do pojemnika z wodą w proporcjach podanych na opakowaniu. Zawartość
pojemnika trzeba starannie wymieszać, najlepiej przy pomocy mieszadła
wolnoobrotowego, aż do uzyskania jednorodnej, łatwej do nakładania masy bez
grudek. Gotową masę po upływie około 5 minut trzeba ponownie wymieszać.

APLIKACJA GŁADZI

Gładź można nakładać za pomocą szpachelki lub pacy ze stali nierdzewnej, tworzyw
sztucznych lub przez natrysk hydrodynamiczy. Zazwyczaj jednorazowa warstwa
gładzi powinna mieć grubość od 1 do 3 mm, jednak niektóre gładzie można nakładać
warstwą cieńszą lub grubszą – warto te informacje sprawdzić w karcie technicznej
produktu. Warto pamiętać o kolejności nakładania gładzi: zaczynamy od sufitu,
potem wygładzamy ściany (od dołu do góry). Prace zawsze warto zacząć od strony
okna, ponieważ padające na ściany światło pozwoli na bieżąco weryfikować stan
uzyskanej powierzchni. Gładzie stosuje się w dwóch warstwach. Pierwsza wyrównuje
podłoże do oczekiwanego stanu. Druga, często nakładana po wyschnięciu
i przeszlifowaniu poprzedniej, jedynie uzupełnia ewentualne niedokładności.



Temat: Wykonywanie robót tynkarskich zimą.

1. Prace w technologiach gipsowych i cementowo-wapiennych, tak jak większość prac
budowlanych, w których używana jest woda wymagają dodatnich temperatur. Przy
wykonywaniu mokrych tynków, temperatury nie mogą spadać poniżej +5oC – dotyczy to nie
tylko temperatury w przewidzianym do tynkowania pomieszczeniu, ale też podłoża, które
zamierzamy tynkować. Podłoże nie może być wychłodzone i zamarznięte. Niedopuszczalne
jest działanie, gdy w nocy temperatura była ujemna, a rano wstawiamy do pomieszczenia
nagrzewnicę elektryczną i rozpoczynamy tynkowanie. Szkoda zdrowia i materiału!
Pomieszczenie przed planowanym wykonywaniem mokrych tynków powinno być minimum
kilka dni nagrzewane i równocześnie okresowo wietrzone. Przy nowych, świeżych murach
zaleca się, aby mury przeschły w temperaturze pokojowej przynajmniej przez 4 tygodnie
przed tynkowaniem.

2. Ważną sprawą dla dobrej przyczepności tynków do podłoża i ich trwałości jest również to,
aby dodatnia temperatura nie była niższa również w okresie dojrzewania i wysychania
tynków. Jeżeli nie mamy stałego ogrzewania, to najbardziej wskazane jest tymczasowe
ogrzewanie elektryczne (nagrzewnica), bez zbyt dużego nadmuchu. Po pierwszej dobie od
momentu wykonania tynków gipsowych wskazane jest również okresowe przewietrzanie
i odpowiednia wentylacja, która zapewni szybkie wyschnięcie mokrego tynku gipsowego
zimą. Dla tynków cementowo-wapiennych zalecane jest też utrzymywanie przez kilka dni
podwyższonej wilgotności. Ze względów bezpieczeństwa pracowników oraz niekorzystnego
oddziaływania na zaprawy nie zaleca się używania do nagrzewania pomieszczeń nagrzewnic
gazowych, olejowych oraz tzw. „koksiaków”.

3. Musimy pamiętać, że przy obniżonych (ale wciąż dodatnich) temperaturach dla większości
zapraw budowlanych, wydłuża się nieco czas wiązania – twardnienia zaprawy, jak również
czas wysychania. Musimy wtedy dokonać drobnej korekty procesu technologicznego
wykonywania mokrych tynków maszynowych.

4. Dobrze wykonane tynki maszynowe dają nową jakość naszych ścian i sufitów, dlatego ważne
jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia w tynkowanych pomieszczeniach. Nie możemy
wykonywać tynków w półmroku, musimy dobrze wizualnie oceniać i solidnie kontrolować
poszczególne etapy procesu technologicznego wykonywania tynków. Starajmy się zatem
zasadnicze prace tynkarskie wykonywać przy świetle dziennym, a tylko dodatkowo
wspomagać się oświetleniem sztucznym.

5. Należy wkalkulować dodatkowe koszty zakupu nagrzewnicy elektrycznej (najlepiej 2–3 sztuk),
a także koszty zużytej energii do ogrzewania (ok. 30–40 zł/dobę dla jednej nagrzewnicy).

Temat:
Ocena jakości robót tynkarskich.
Zasady odbioru robót tynkarskich.
Dopuszczalne odchylenia tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia
budowlane.
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania:
Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną
Sprawdzenie materiałów
Sprawdzenie podłoży



Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża
Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych
Sprawdzenie grubości tynku
Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni
tynków
Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach
dylatacyjnych

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli:

Kategoria
tynku

Odchylenie
powierzchni tynku
od płaszczyzny i

odchylenie
krawędzi od linii

prostej

Odchylenie powierzchni i
krawędzi od kierunku

pionowego

Odchylenie
powierzchni i

krawędzi od kierunku
poziomego

Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w
dokumentacji

II Nie większe 4 mm
na długości łaty

Nie większe niż 3mm na 1m Nie większe niż 4
mm na 1m i ogółem
nie więcej niż 10 na
całej powierzchni
między przegrodami
pionowymi (ściany,
belki itp.)

Nie większe niż 4 mm
na 1 m

III Nie większe niż 3
mm i w liczbie nie
większej niż 3 na
całej długości łaty
kontrolnej 2m.

Nie większe niż 2 mm na 1m
i ogółem nie więcej niż 4mm
w pomieszczeniach do 3,5m
wysokości oraz nie więcej niż
6mmw pomieszczeniach
powyżej 3,5m wysokości

Nie większe niż 3
mm na 1m i ogółem
nie więcej niż 6 na
całej powierzchni
między przegrodami
pionowymi (ściany,
belki itp.)

Nie większe niż 3 mm
na 1 m

IV Nie większe niż 2
mm i w liczbie nie
większej niż 2 na
całej długości łaty
kontrolnej 2m.

Nie większe niż 1,5mm na
1m i ogółem nie więcej niż
3mm w pomieszczeniach do
3,5m wysokości oraz nie
więcej niż 6mmw
pomieszczeniach powyżej
3,5m wysokości

Nie większe niż 2mm
na 1m i ogółem nie
więcej niż 3mm na
całej powierzchni
między przegrodami
pionowymi (ściany,
belki itp.)

Nie większe niż 2mm
na 1m

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie
PN-70/B-10100 i powinny umożliwić oceną wszystkich wymagań, a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- mrozoodporności tynków zewnętrznych,
- przyczepności tynków do podłoża,
- grubości tynku,
- wyglądu powierzchni tynku,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Ogólne zasady odbioru robót .
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).



Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest
przedstawić projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z
dokumentacją oraz dodatkowo:
Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów
Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczące wykonanych robót
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia.
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik
ujemny, roboty lub ich część należy uznać za niezgodne z normami.
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu
odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru.

Odbiór podłoża
należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
oczyścić i umyć wodą.
W przypadku stwierdzonych uchybień należy przyjąć jedno z następujących
rozwiązań:
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i
trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i
ponownie wykonać roboty tynkowe.
Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne
odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej
nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości
kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: -
pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm
w pomieszczeniu, - poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem
nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami,
belkami itp.). Niedopuszczalne są następujące wady: - wykwity w postaci nalotów
roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. Odbiór gotowych tynków powinien
być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: ocenę wyników badań,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, stwierdzenia
zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

Pytania należy odesłać do poniedziałku
08.02.2021

1. Jakie urządzenia mechaniczne służą do tynkowania?
2. O czym należy pamiętać w okresie zimowym wykonując prace tynkarskie?
3. Wymień odchylenia dla tynku zwykłego kategorii drugiej.


