
 

 

 گچ کاری را کاهش داد؟ هاینقص توانمیچگونه 

 ، کاهش داد.اندشدهکه در زیر بیان  هاییروشبا استفاده از  توانمیرا  گچ کارینقوص موجود در 

 انجام بگیرد. شکلباید توسط کارگران ماهر به بهترین  گچ کاریکار آجرچینی و . 1

 شوند. دارینگهاجرا و  درستیبهآجرچینی باید بندها در . 2

سطح آسیب دیده از بین برده شوند. محلول از یک بخش اسید هیدروکلریک یا  روی هارسبکشیدن  وسیلهبهباید  هاشوره. 3

ا . سپس این سطح بشودمیبر سطح آسیب دیده اعمال  هارسو با استفاده از بتهیه شده  آبسولفوریک اسید و پنج قسمت 

ن، نسبت به برطرف نمودن آ ایجاد شورهنکته توجه نمود که جلوگیری از  به این. با این حال، باید گرددمیتمیز  آباستفاده از 

 ارجحیت دارد.

ی مدتاز پس  .شودمیاستفاده محلول  هاینمک نین مواردی ازدارای شوره استفاده نمود. در چ برای شستن سطح آبنباید از . 4

از طریق  مشاهده باید محضبهدر سطح  رسوب شده، نمک منظور. بدین شوندمیسطح بیرونی مشاهده  بر رویدوباره  هاشوره

 ارشوره ب، اگر کارهااین گیرد. پس از انجام بررسی قرار تحت  بعد همچند روز  طید و سطح باید برس کشی از بین برده شو

 هاینمکباید با استفاده از برسی خشک آن را از بین برد و این فرآیند باید تا زمان از بین رفتن تمامی  شود،دیگر مشاهده 

 متوقف گردد. هاشورهکه نقاشی )رنگ کردن سطوح( تا از بین رفتن کامل این  شودمیشده ادامه یابد. توصیه  نشینته

 استفاده شود. آجرچینیفقط باید برای  یفیتباکاز آجرهای . 5

 باید مورد استفاده قرار بگیرد. گچ کاریفاقد نمک برای کارهای آجرچینی و  آب. 6

 آبی جذب نشود.شود تا  بندیآب خوبیبهشده باید  گچ کاریسطح . 7

 بیش از حد باید اجتناب نمود. کشیمالهاز . 8

 شوند.نصب ساختمان  سبی ازمناضد رطوبت باید در نقاط  هایعایق. 9

 .شودباشد که از نفوذ رطوبت جلوگیری  ایگونهشکل کلی ساختمان باید به . 1

 بارندگی و یا گرمای بیشناشی از  آبمانند  آباند باید از تماس با مقدار بیش از حد شده گچ کاری تازگیبهسطوحی که . 11

 .خورشید دور بمانندنور مستقیم  تابش از حد مانند

 :استفاده کردزبر سازی سطح توان برای زیر میروش  دو از نشده باشد، زبر خوبیبهاگر سطح . 12

  را  آبسهم  20تا  10رقیق شده با  موریاتیک سپس یک بخش اسید .مرطوب شود کامالًتمیز کنید تا  آبسطح را با

از  عدب مورد نیاز است. انجام این کار باریکبر روی سطح اعمال کنید، البته باید توجه داشته باشید که گاهی بیش از 

 بشویید تا تمام اسیدهای باقیمانده پاک شوند. آباین کار دیوار را با 

 است. در چنین مواقعی، روش پاششی ترمناسباسید زبر نمود، روش  وسیلهبه توانمیگاهی یک سطح را ن 



 

 

 روش پاششی چیست؟

 

یک بیلچه، کمچه یا  یوسیلهبهدرشت شن که  هایدانه غلیظ از سیمان پرتلند وبه بیان ساده عبارت است از یک مخلوط 

نازکی از پوشش زبر و پیوسته روی آن ایجاد شود. این کار باعث اتصال بهتر  یالیهتا  شودمیابزاری دیگر روی سطح پرتاب 

توسط سطوح مختلف جلوگیری  آب ه شدنمکیدپوشش زیرین به سطح مورد نظر و جلوگیری از نفوذ باران شده و از به داخل 

 .کندمی

به مقدار  آبو  1:15 و کمتر( و سیمان به نسبت مترمیلی 8درشت )و ماسه شن  هایدانه که متشکل ازدر این روش، مخلوطی 

ترس در دس راحتیبهشن تیز  هایدانهاز آنجا که  .شودمی به سطح پاشیده غیریکنواخت صورتبه است نصف حجم کل مخلوط

 الک شده( نیز استفاده کرد. صورتبهاز سنگ خرد شده ) توانمی، نیستند

ه آن ب تدریجبه آبمخلوط شده و سپس  خوبیبهبسته به نوع مصالح به کار رفته متفاوت است. مواد خشک باید  آبمیزان 

 افزوده شود. مخلوط باید در هنگام استفاده مرتب هم زده شود.

 یهایبرآمدگهدف اصلی این است که  بهتر است که سطوح پوشانده نشوند. وبه پوشاندن سطوح نیست  در این روش نیازی

 مترمیلی 10ممکن است به  هابرآمدگیکوچکی از مالت ایجاد شود تا سطح مورد نظر تا حد ممکن زبر و ناهموار شود ضخامت 

موارد  یهمهدر  عمالً موجود، روش پاششی  هایروش یهمه بینروز مراحل بعدی کار قابل انجام است. از  3 تا 2برسد. پس از 

 .شودمیدیگر ترجیح داده  هایروشبه 

وب لمط گچ کاریاتمام آجرکاری صورت گیرد تا زمینه برای یک  محضبهباید  / درزهاهابند شیارزنی ،آجرکاری یمرحلهدر . 13
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