Priebeh súťažnej disciplíny: Nanášanie fasádnych pastovitých omietok Cemix
SUSO regionálne kolo Nitra 2019
Súťažná disciplína je rozdelená do niekolkých častí - teoretický test a praktické časti 1, 2, 3 a 4, v ktorých budú súťažiaci
naťahovať pastovité štrukturálne omietky Cemix. Aplikácia omietok bude prebiehať na stojanoch, do ktorých budú vložené
napenetrované sádrokartónové dosky. K jednotlivým praktickým častiam obdržia súťažiaci zadania vo forme plánu s uvedenímy rozmermi. Po ukončení praktických častí bude následovať vyhodnotenie a oznámení celkových výsledkov disciplíny Cemix. Nad priebehom disciplíny bude dohliadať porotca zo spoločnosti LB Cemix.
•

Teoretický test – prvou časťou súťažnej disciplíny je odborný výklad na tému pastovitých fasádnych omietok Cemix. Z informácií obdržaných pri výklade vyplní súťažné družstvo teoretický test v rozsahu 10 otázok.

•

Praktická časť 1 – počas tejto praktickej časti budú družstvá naťahovať omietku Cemix DuoCem Z 1,5 v modrom odtieni do
podoby loga Cemix a následne dalšiu omietku Cemix Magic Decor Wood imitujúcu drevený obklad. Táto omietka bude natiahnutá a následne upravená technikou fladrovania a ošetrená lazurovacím náterom Cemix Decor Lazur. Na úvod predvedie
porotca vzorové natiahnutie šlachtenej pastovitej omietky Cemix do podoby jedného z písmen loga a ďalej vysvetlí a predvedie prácu s fládrovacím podvalkom a lazúrou. Ukážku doplní odborným výkladom.

•

Praktická časť 2 – v dalšej časti bude omietka Cemix Magic Decor Light natiahnutá do špeciálnej šablóny imitujúcej tehlové
murivo. Porotca opäť predvedie pred zahájením časti prácu so šablónou.

•

Praktická časť 3 – v tretej časti súťažnej disciplíny bude prevedené praktické naťahovanie omietky Cemix DuoCem R 2. Na
úvod predvedie porotca praktickú instruktáž z naťahovania omietky.

•

Praktická časť 4 - v poslednej časti súťažnej disciplíny bude prevedené praktické naťahovanie omietky Cemix DuoCem Z 2.
Na úvod predvedie porotca praktickú instruktáž z naťahovania omietky.

•

Vyhodnotenie - po dokončení všekých častí súťažnej disciplíny prevedie pracovník spoločnosti LB Cemix ich vyhodnotenie.
Dosiahnuté body se spočítajú. Podľa dosiahnutých bodov budú oznámené výsledky a poradie družstev v disciplíne.

Vybavenie a náradie:
• murárska ceruzka,
• murársky meter,
• odlamovací nôž,
• vodováha,
• murárska naberačka (fanka),
• vhodné murárske náradie pre aplikáciu a štrukturovanie omietok, tj. rovné nerezové hladítko napr. rozmerov 13 x 27 cm,
plastové hladítko cca rovnakých rozmerov, nerezová murárska lyžíca,
• malý maliarsky valček (cca 10 cm),
• brusná mriežka na sádrokartón,
• el. miešadlo s metlou,
• maskovacia papierová maliarska páska šírky 50 mm (stačí jeden kus),
• vedro na vodu a pomôcky na očištenie náradia,
• rukavice.
Bodové hodnotenie:
•
•
•
•

Teoretický test omietky
Praktická časť 1 + 2
Praktická časť 3 + 4
Celkom

max. počet bodov
10
20
16
46

Predpokladaná celková doba súťažnej úlohy vrátane prestávok a záverečného vyhodnotenia je 5:45 hodin.

