La ce trebuie să fie atent meşterul faianţar?
PLACAREA, PREDAREA, EXECUTAREA PROIECTULUI
Meşterul faianţar, după ce a văzut încăperea sau suprafaţa de placat, plăcile alese şi proiectul
(sau a făcut proiectul, dacă a fost însărcinat cu asta), trebuie să facă un calcul prealabil şi să
dea un termen de execuţie. Este recomandat să cereţi oferta în scris. În această ofertă
meşterul va include şi lucrările de corectare a stratului de suport.
Meşterul faianţar trebuie:
• să organizeze munca
• să verifice şi să pregătească corespunzător suportul
• să verifice dimensiunile, colţurile, perpendicularitatea, eventuala înclinaţie a pardoselii,
etc., şi în caz de nevoie, să ia măsurile corespunzătoare
• să verifice materialele.
DE REŢINUT:
dacă există defecte vizibile, meşterul faianţar trebuie să le notifice înainte de
începerea montajului.
• să optimizeze montajul, alegând punctele de referinţă corespunzătoare, să monteze plăcile
armonios şi să evite efectele deranjante (de ex. plăci tăiate sau necorespunzător aşezate în
locuri vizibile)
• să pregătească adezivul şi să monteze plăcile
• după o perioadă de timp corespunzătoare de la montarea plăcilor – perioadă ce poate varia
între câteva ore şi câteva zile, în funcţie de suprafaţă (pardoseală sau perete), de tipul
adezivului - să execute rostuirea şi curăţarea finală a suprafeţei.
În acest moment meşterul faianţar îşi "poate preda" lucrarea, care trebuie verificată
înainte de acceptare.
Este important să avem în vedere următoarele:
1. Materialele utilizate pentru montarea plăcilor au nevoie de timp pentru a face priză - asta
depinde de produs -, ceea ce de regulă se şi întâmplă dacă nu se introduce suprafaţa în uz
înainte de vreme (de ex. dacă nu se circulă pe pardoseală imediat, nu se pun mobile grele
pe ea imediat). Fără aceste precauţii există pericolul desprinderii plăcilor.
2. Dacă în încăperea proaspăt placată trebuie executate şi alte lucrări (electrice, instalaţie de
apă şi canalizare, tâmplărie, etc.), suprafaţa trebuie protejată pentru evitarea daunelor
(abraziune, zgâriere, spargere, datorate căderii unor unelte pe plăci).
3. Dacă la rostuire se utilizează material colorat, mai ales în cazul plăcilor neglazurate (cotto,
gresie porţelanată), e necesar a se face o probă înainte de rostuire, pentru a verifica dacă
materialul de rostuit nu pătează plăcile irevocabil. Trebuie reţinut, că de multe ori gresia
porţelanată şlefuită este mai expusă la acest risc decât plăcile neşlefuite. În cazul plăcilor de
acest fel chitul de rostuire trebuie ales corespunzător.
CÂND SE POATE AFIRMA CĂ SUPRAFAŢA PLACATĂ ESTE REUŞITĂ ?
Putem afirma că am obţinut o suprafaţă placată reuşită atunci când:
• este regulată şi armonioasă, adică suprafaţa este plană şi nu prezintă denivelări iar
rosturile sunt drepte şi uniforme,
• este continuă, adică între elemente nu sunt rupturi sau fisuri;
• este rezistentă, adică îşi poate îndeplini funcţiile estetice şi tehnice fără a-şi pierde din
calităţi ca efect al solicitărilor;
• este sigură, relativ la evenimentele care pot provoca rănirea persoanelor care o utilizează
(de exemplu căzături datorate alunecărilor).

