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нормування у будівництві (МНТКБ) 
10 листопада 1993 р. 

За прийняття проголосували: 

Предисловие 

1 РАЗРАБОТАН 
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кераміка) Российской Федерации 
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Найменування 
держави 

Азербайджанська 
Республіка 
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Вірменія 
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Казахстан 

Киргизька 
Республіка 

Російська 
Федерація 

Республіка 
Таджикистан 

Республіка 
Узбекистан 

Україна 

Найменування органу Наименование 
державного управління государства 
будівництвом 

Держбуд Азербайджанская 
Республика 

Держупрархітектури Республика 
Армения 

Мінбуд Республика 
Казахстан 

Держбуд Кыргызская 
Республика 

Держбуд Российская 
Федерация 

Держбуд Республика 
Таджикистан 

Держкомархітектбуд Республика 
Узбекистан 

Держбуд Украина 

Наименование органа 
государственного управ
ления строительством 

Госстрой 

Госупрархитектуры 

Минстрой 

Госстрой 

Госстрой 

Госстрой 

Госкомархитектстрой 

Госстрой 

3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ НАКАЗОМ 
Держбуду України від 25.05.1998 p. 
№ 110 на заміну ГОСТ 13996-84 

Цей стандарт не може бути повністю або частково 
відтворений, тиражований і розповсюджений як 
офіційне видання без дозволу Держбуду України 

3 ВЗАМЕН ГОСТ 13996-84 

Настоящий стандарт не может быть полностью 
или частично воспроизведен, тиражирован и 
распространен в качестве официального издания 
без разрешения Секретариата МНТКС 
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Чинний вія 1998-10-01 

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 

Даний стандарт розповсюджується на 
Керамічні фасадні плитки (далі - плитки) і ки
лими з них, які призначені дня облицювання 
цоколів та стін будинків і споруд. 

Стандарт встановлює обов'язкові вимоги, 
викладені у розділах 4, 6 і 7. підрозділах 5.1 і 
5.2, пунктах 5,3.1; 5.3.3; 5.3.6-5.3.8,- 8.3; 8.5 і 8.6. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Посилання на стандарти, які використо
вуються у даному документі, наведені у до
датку А. 

3 ВИЗНАЧЕННЯ 

У даному стандарті застосовують такі тер
міни і визначення. 

Фасадна керамічна плитка - виготовлений 
з керамічної або шлакомісткої маси плоский 
тонкостінний глазурований або неглазурова-
ний виріб, який застосовують для зовнішнього 
облицювання стін, стінових панелей, цоколів 
будинків і споруд. 

Килим із керамічних плиток - набір пли
ток, що наклеєні на лист паперу, призначений 
для полегшення робіт під час укладання. 

Килим "брекчія " - набір частин плиток до
вільної форми, що наклеєні на лист паперу. 

Терміни і визначення дефектів лицьової 
поверхні керамічних плиток наведені у до
датку Б. 

Дата введения 1995-01-01 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт распространяется на 
керамические фасадные плитки (далее - плит
ки) и ковры из них, предназначенные для об-
лицовки цоколей и стен зданий и сооружений. 

Стандарт устанавливает обязательные 
требования, изложенные в разделах 4,6 и 7, 
подразделах 5.1 и 5.2, пунктах 5.3.1; 5.3.3; 
5.3.6-5.3.8: 8.3; 8.5 и 8.6, 

2 HOPМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Используемые в настоящем документе 
ссылки на стандарты приведены в приложе
нии А. 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем стандарте применяют следу
ющие термины и определения. 

Фасадная керамическая плитка — изготов
ленное из керамической или шлакосодержа-
шей массы плоское тонкостенное глазурован
ное или неглазурованное изделие, применя
емое для наружной облицовки стен, стеновых 
панелей, цоколей зданий и сооружений. 

Ковер из керамических плиток - набор пли
ток, наклеенных на лист бумаги, предназна
ченный для облегчения работ при укладке. 

Ковер "брекчия" - набор частей плиток 
произвольной формы, наклеенных на лист 
бумаги. 

Термины и определения дефектов лицевой 
поверхности керамических плиток приведены 
в приложении Б. 

Попр: Пункт 5.1.1.5 (7 дод-95, с43) 
Попр:(10дод-97,с31) 
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Різниця між найбільшим і найменшим 
значеннями товщини однієї плитки (різнотов-
щинність) не повинна бути більше 1 мм. 

4.4 Косокутність плитки не повинна бути 
більше 1% довжини її грані, але не більше 2 мм. 

4.5 Кривизна плитки (відхилення лицьової 
поверхні плитки від площини) не повинна бу
ти більше 0,75% довжини найбільшої діаго
налі, але не більше 2 мм. 

4.6 Монтажна поверхня плиток повинна 
мати рифлення - пази (глибиною) і опуклості 
(висотою) - для плиток: 

- довжиною до 50 мм включ. - пази або 
опуклості розміром не менше 0,7 мм; 

- довжиною понад 50 до 150 мм включ. -
пази або опуклості розміром не менше 
2,0 мм, при цьому відношення суми пе
риметрів рифлень до периметра плитки 
повинно бути не менше 0,5; 

- довжиною понад 150 мм - пази або опук
лості у вигляді "зворотнього конусу" 
розміром не менше 2,0 мм, при цьому 
відношення суми периметрів рифлень 
до периметра плитки повинно бути не 
менше 1,2. 

4.7 Для виготовлення килимів повинніі зас
тосовуватись плитки прямокутної та квадрат
ної форми площею не більше і 115 см2, для виго
товлення килимів "брекчія" - частини плиток 
д о в і л ь н о ї ф о р м и п л о щ е ю н е м е н ш е 3 с м 2 . 

Номінальні розміри килимів встановлю
ють за узгодженням підприємства-виготовлю-
вача зі споживачем. 

4.8 Граничні відхилення за довжиною і 
шириною килимів не повинні бути більше +0,4; 
-0,8%. 

Килими однієї партії можуть мати тільки 
плюсові або мінусові відхилення віл розмірів. 

4.9 Косокутність килима (різнїшя довжин 
діагоналей) не повинна бути більше: 

- 3 мм - при довжині килимів до 500 мм 
включ.; 

- 5 мм - при довжині килимів понад 
500 мм. 

4.10 Ширина шва у килимах повинна бути 
для плиток довжиною: 

- до 50 мм включ. - (4±1) мм; 
- понад 50 мм-(8+2) мм. 

За узгодженням підприємства-виготовлю-
вача зі споживачем допускається виготовлен
ня килимів 3 більшою шириною шва. 

Разница между наибольшим и наимень
шим значениями толщины одной плитки (раз-
нотолщинность) не должна быть более 1 мм. 

4.4 Косоугольность плитки не должна 
быть более 1% длины ее грани, но не более 2 
мм. 

4.5 Кривизна плитки (отклонение лицевой 
поверхности плитки от плоскости) не должна 
быть более 0,75% длины наибольшей диаго
нали, но не более 2 мм. 

4.6 Монтажная поверхность плиток дол
жна иметь рифления - пазы (глубиной) и вы
пуклости (высотой) -для плиток: 

- длиной до 50 мм включ. - пазы или 
выпуклости размером не менее 0,7 мм; 

- длиной св. 50 до 150 мм включ. - пазы 
или выпуклости размером не менее 
2,0 мм, при этом отношение суммы пе
риметров рифлений к периметру плит
ки должно быть не менее 0,5; 

- длиной св. 150 мм - пазы или выпук
лости в виде "обратного конуса" раз
мером не менее 2,0 мм, при этом отно
шение суммы периметров рифлений к 
периметру плитки должно быть не 
менее 1,2. 

4.7 Для изготовления ковров должны при
меняться плитки прямоугольной и квадрат
ной формы площадью не более 115 см2, для 
изготовления ковров "брекчия" - части плиток 
произвольной формы площадью не менее 3 см2. 

Номинальные размеры ковров устанавли
вают по согласованию предприятия-изготови
теля с потребителем. 

4.8 Предельные отклонения по длине и 
ширине ковров не должны быть более +0,4; 
-0,8%. 

Ковры одной партии могут иметь только 
плюсовые или минусовые отклонения от раз-
меров. 

4.9 Косоугольность ковра (разность дліш 
диагоналей) не должна быть более: 

- 3 мм - при длине ковров до 500 мм 
включ.; 

- 5 мм - при длине ковров св. 500 мм. 

4.10 Ширина шва в коврах должна быть 
для плиток длиной: 

- до 50 мм включ. - (4±1) мм; 
- св. 50 мм - (8+2) мм. 
По согласованию предприятия-изготови

теля с потребителем допускается изготовление 
ковров с большей шириной шва. 
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5.2 Маркування 

5.2.1 На монтажну поверхню кожної плит
ки, крім плиток розмірами 50x50 мм, повинен 
бути нанесений товарний знак підприємства-
виготовлювача. 

5.2.2 Кожна пакувальна одиниця (пакет, 
ящиковий піддон, ящик, мішок, стопа) повин
на мати ярлик, на якому вказують: 

- найменування або товарний знак під-
приємства-виготовлювача; 

- умовне позначення виробу (за необхід
ності літерні позначення повинні бути 
замінені словами); 

- кількість виробів, м2 (шт); 
- дату виготовлення та номер партії. 

Ярлик повинен бути міцно прикріплений 
до упаковки, укладений у неї або нанесений 
штемпелюванням на пакувальний папір, верх
ній килим. 

На ящик або стопу, з якої сформовано 
пакет, маркування не наносять. 

При поставці у торгівлю маркують кожен 
ящик або стопу. 

5.2.3 Транспортне маркування вантажів -
за ГОСТ 14192. На кожне вантажне місце 
повинен бути нанесений манілуляїхійний знак 
" Крихке, обережно ", номер знака 1, кресл. 1, 
а при транспортуванні килимів додатково -
"Берегти від вологи", номер знака 3, кресл. 3. 

5.3 Упакування 

5.3.1 В кожній упаковці повинні бути плит
ки одного розміру, кольору, малюнку, виду 
лицьової поверхні. 

5.3.2 Плитки пакують в дерев'яні яшики за 
Г О С Т 2991, Г О С Т 10198, ГОСТ 10350, 
ГОСТ 16511, у картонні ящики за ГОСТ 9142, 
ящикові піддони за ГОСТ 9570 і іншою доку
ментацією, узгодженою зі споживачем. 

5.3.3 У дерев'яні та картонні япіики, в ящи
кові піддони плитки повинні бути укладені 
вертикально впритул одна до одної і за необ
хідності розклинені відходами деревини або 
картону. 

В ящиковому піддоні між кожним гори
зонтальним рядом, дном і стінками підцону 
повинен бути прокладений папір або картон. 

5.3.4 Плитки розміром 50x50 мм за узгод
женням із споживачем можуть бути упаковані 
розсипом у щільні дерев'яні яшики за ГОСТ 
2991, ГОСТ 16511, ГОСТ 10350; картонні 
ящики - за ГОСТ 9142, ГОСТ 13515; ящикові 
піддони - за ГОСТ 9570; склеєні чотиришарові 

5.2 Маркировка 

5.2.1 На монтажную поверхность каждой 
плитки, кроме плиток размерами 50x50 мм, 
должен быть нанесен товарный знак предпри
ятия-изготовителя. 

5.2.2 Каждая упаковочная единица (пакет, 
ящичный поддон, ящик, мешок, стопа) дол
жна иметь ярлык, на котором указывают: 

- наименование или товарный знак пред
приятия-изготовителя; 

- условное обозначение изделия (при не
обходимости буквенные обозначения 
могут быть заменены словами); 

- количество изделий, м2 (шт); 
- дату изготовления и номер партии. 

Ярлык должен быть прочно прикреплен к 
упаковке, вложен в нее или нанесен штемпе
леванием на упаковочную бумагу, верхний 
ковер. 

На ящик или стопу, из которых сформи
рован пакет, маркировку не наносят. 

При поставке в торговлю маркируют каж
дый ящик или стопу. 

5.2.3 Транспортная маркировка грузов -
по ГОСТ 14192. На каждое грузовое место 
должен быть нанесен манипуляционный знак 
"Хрупкое, осторожно", номер знака 1, черт.1, 
а при транспортировании ковров Дополни
тельно - "Беречь от влаги", номер знака 3, 
черт. 3. 

5.3 Упаковка 

5.3.1 В каждой упаковке должны быть 
плитки одного размера, цвета, рисунка, вида 
лицевой поверхности. 

5.3.2 Плитки упаковывают в деревянные 
ЯЩИКИПОГОСТ2991, ГОСТ 10198, ГОСТ 10350, 
ГОСТ 16511, в картонные ящики по ГОСТ 9142, 
ящичные поддоны ПО ГОСТ 9570 и другой 
документации, согласованной с потребителем. 

5.3.3 В деревянные и картонные ящики, в 
ящичные поддоны плитки должны быть уло
жены вертикально вплотную друг к другу и 
при необходимости расклинены отходами 
древесины или картона. 

В ящичном поддоне между каждьім гори
зонтальным рядом, дном и стенками поддона 
должна быть проложена бумага или картон. 

5.3.4 Плитки размерами 50x50 мм по со
гласованию с потребителем могут быть упа
кованы россыпью в плотные деревянные яши
ки по ГОСТ 2991, ГОСТ 16511, ГОСТ 10350; 
картонныеяшики-по ГОСТ 9142, ГОСТ 13515; 
ящичные поддоны - по ГОСТ 9570; склеенные 
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Партію плиток приймають, якщо загаль
на кількість дефектних плиток у вибірках пер
шого та другого ступенів менше або дорівнює 
приймальному числу Ас. Партію не прийма
ють, якщо загальна кількість дефектних пли
ток у вибірках першого і другого ступенів до
рівнює або більше бракувального числа Re 
для другого ступеня контролю. 

6.8 Якщо при перевірці розмірів і правиль
ності форми відібраних від партії плиток вия
виться одна плитка, що не відповідає вимогам 
стандарту, то партію приймають, а якщо дві, 
то партія прийманню не підлягає. 

6.9 У разі невідповідності партії плиток 
вимогам даного стандарту за зовнішнім ви
дом, формою і розмірами допускається її пов
торне пред'явлення для контролю після пош
тучного розбракування. 

6.10 При одержанні незадовільних резуль
татів випробувань плиток на водопоглинання 
і килимів на міцність наклейки на папір про
водять повторні випробування плиток і кили
мів на подвоєній кількості зразків, взятих від 
тієї самої партії. 

Партію плиток (килимів) приймають, як
що результати повторних випробувань задо
вольняють вимоги стандарту, а якщо не задо
вольняють, партія прийманню не підлягає, 

6.11 Кожна партія плиток (килимів) 
повинна супроводжуватись документом про 
якість, в якому указують: 

- номер і дату видачі документа; 
- найменування і адресу підприємства-

виготовлювача; 
- умовне позначення виробу; 
- кількість плиток (килимів), м2 (шт); 
- водопоглинання, %; 
- морозостійкість (дані за попередній 

квартал); 
- номер партії. 

7 МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ 

Методи випробувань - за ГОСТ 27180 з 
такими доповненнями. 

Відповідність кольору плиток та килимів 
зразкам-еталонам перевіряють з відстані 10 м 
від ока спостерігача. 

Визначення розмірів рифлень монтажної 
сторони плитки, суми периметрів рифлень, 
відношення периметрів рифлень до периметру 
плитки визначають візуально порівнянням з 
кресленнями, вказаними в технологічному 
регламенті на всі розміри плиток, що випуска
ються. 

Партию плиток принимают, если общее 
количество дефектных плиток в выборках пер
вой и второй ступеней меньше или равно прие
мочному числу Ас. Партию не принимают, 
если общее количество дефектных плиток в 
выборках первой и второй ступеней равно или 
больше браковочного числа Re для второй 
ступени контроля. 

6.8 Если при проверке размеров и пра
вильности формы отобранных от партии пли
ток окажется одна плитка, не соответствую
щая требованиям стандарта, то партию при
нимают, а если две, то партия приемке не 
подлежит. 

6.9 В случае несоответствия партии 
плиток требованиям настоящего стандарта по 
внешнему виду, форме и размерам допуска
ется ее повторное предъявление для контроля 
после поштучной разбраковки. 

6.10 При получении неудовлетворитель-
ных результатов испытаний плиток по водо-
поглощению и ковров по прочности наклейки 
плиток на бумагу проводят повторные испы
тания плиток и ковров на удвоенном числе 
образцов, взятых от той же партии. 

Партию плиток (ковров) принимают, если 
результаты повторных испытаний удовлетво
ряют требования стандарта, а если не удовлет
воряют, партия приемке не подлежит. 

6.11 Каждая партия плиток (ковров) дол
жна сопровождаться документом о качестве, в 
котором указывают: 

- номер и дату вьдачи документа; 
- наименование и адрес предприятия-

изготовителя; 
- условное обозначение изделия: 
- количество плиток (ковров), м2 (шт); 
- водопоглощение, %; 
- морозостойкость (данные за предыду-

щий квартал); 
- номер партии. 

7 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 

Методы испытаний - по ГОСТ 27180 со 
следующими дополнениями. 

Соответствие цвета плиток и ковров об
разцам-эталонам проверяют с расстояния 10 м 
от глаза наблюдателя. 

Определение размеров рифлений мон
тажной стороны плитки, суммы периметров 
рифлений, отношения периметров рифлений к 
периметру плитки определяют визуально 
сравнением с чертежами, указанными в тех
нологическом регламенте на все выпускаемые 
размеры плиток. 
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Наявність цека визначають візуально. 
Метод полягає у нанесенні на глазуровану 
поверхню органічного барвника з наступним 
протиранням м'якою тканиною. 

Водопоглинання визначають: 
- при приймально-здавальних випробу

ваннях - прискореним методом або 
методом насичення під вакуумом у від
повідності з порядком, який визначено 
в 5.6 або 5.6 ГОСТ 27180; 

- при інспекційному контролі - відпо
відно до порядку, який визначено у 5.3 
ГОСТ 27180. 

Відхішення від водопоглинання окремого 
зразка не повинно перевищувати 10% від того. 
шо нормується таблицею 4. 

Термічну стійкість глазурі визначають 
при 125°С. 

8 ТРАНСПОРТУВАННЯ 
І ЗБЕРІГАННЯ 

8.1 Плитки і килими перевозять транспор
том усіх видів згідно з правилами перевезення 
вантажів, які діють на даному виді транспорту, 
і вимогами іншої документації, затвердженої у 
встановленому порядку. 

8.2 Транспортування плиток і килимів 
здійснюють в упакованому вигляді: в універ
сальних контейнерах або у критих транспорт
них засобах у ящикових піддонах або тран
спортними пакетами. 

8.3 При транспортуванні автотранспор
том повинні бути вжиті заходи щодо захисту 
килимів від атмосферних опадів. 

8.4 Розміщувати і кріпити вантаж у заліз
ничних вагонах необхідно відповідно до роз
ділу 3 "Технічні умови навантаження і закріп
лення вантажів", затверджені Укрзалізницею, 
схемами навантаження, які розроблені підпри-
ємством-виготовлювачем з урахуванням пов
ного використання вантажопідйомності (міст
кості) вагонів і контейнерів. 

8.5 Плитки в упакованому вигляді слід збе
рігати у закритих приміщеннях або під наві
сом, килими - у закритрїх сухих приміщеннях. 

8.6 Килими слід зберігати у споживача не 
більше 10 діб. 

Наличие цека определяют визуально. 
Метод состоит в нанесении на глазурованную 
поверхность органического красителя с по
следующей протиркой мягкой тканью. 

Водопоглощение определяют: 
- при приемо-сдаточных испытаниях -

ускоренным методом или методом на
сыщения под вакуумом в соответствии 
с порядком, определенным в 5.5 или 5.6 
ГОСТ 27180; 

- при инспекционном контроле - в соот
ветствии с порядком, определенным в 
5.3 ГОСТ 27180. 

Отклонение от водопоглощения отдель-
ного образца не должно превышать 10 % от 
нормируемого таблицей 4. 

Термическую стойкость глазури опреде-
ляют при 125°С. 

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ 

8.1 Плитки и ковры перевозят транспор
том всех видов в соответствии с правилами 
перевозок грузов, действующими на данном 
виде транспорта, и требованиями другой до
кументации, утвержденной в установленном 
порядке. 

8.2 Транспортирование плиток и ковров 
осуществляют в упакованном виде: в универ
сальных контейнерах или в крытых тран-
спортных средствах в ящичных поддонах или 
транспортными пакетами. 

8.3 При транспортировании автотран
спортом должны быть приняты меры предо
хранения ковров от атмосферных осадков. 

8.4 Размещать и крепить груз в железно
дорожных вагонах необходимо в соответст
вии с разделом 3 "Технические условия 
погрузки и крепления грузов", утвержденные 
МПС, схемами погрузки, разработанными 
предприятиями-изготовителями с учетом пол
ного использования грузоподъемности (вме
стимости) вагонов и контейнеров. 

8.5 Плитки в упакованном виде следует 
хранить в закрытых помещениях или под на
весом, ковры - в закрытых сухих помещениях. 

8.6 Ковры следует хранить у потребителя 
не более 10 суток. 
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Додаток А 
(довідковий) 

Стандарти, на які дані посилання 
у цьому документі 

Приложение А 
(справочное) 

Стандарты, на которые даны ссылки 
в настоящем документе 

ГОСТ 2067-80 

ГОСТ 2991-85 

ГОСТ 3252-80 

ГОСТ 9078-84 

ГОСТ 9142-90 

ГОСТ 9570-84 

ГОСТ 10198-91 

ГОСТ 10350-81 

ГОСТ 13515-91 

ГОСТ 14192-77 

ГОСТ 14231-88 

ГОСТ 15102-75 

ГОСТ 15846-79 

ГОСТ 16511-86 

ГОСТ 17308-88 

ГОСТ 18225-72 

ГОСТ 18242-72 

ГОСТ 20435-75 

ГОСТ 22225-76 

ГОСТ 24597-81 

ГОСТ 26663-85 

ГОСТ 27180-86 

Клей костный. Технические условия 

Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Технические 
условия 

Клей мездровый. Технические условия 

Поддоны плоские. Общие технические условия 

Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия 

Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия 

Ящики дощатые для грузов массой выще 500 до 20000 кг. Общие 
технические условия 

Ящики деревянные для продукции легкой промышленности. 
Технические условия 

Ящики из картона тарного плоского склеенного для сливочного масла 
и маргарина. Технические условия 

Маркировка грузов 

Смолы карбамидоформальдегидные. Технические условия 

Контейнер универсальный металлический номинальной массой 5,0 т. 
Технические условия 

Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и 
труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и 
хранение 

Ящики деревянные для продукции электротехнической 
промыщленности. Технические условия 

Шпагаты. Технические условия 

Мещки тканевые технические. Технические условия 

Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. 
Планы контроля 

Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной 
массой брутто 3,0 т. Технические условия 

Контейнеры универсальные авиационные. Общие технические условия 

Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры 

Пакеты транспортные. Формирование на плоских поддонах. Общие 
технические условия 

Плитки керамические. Методы испытаний 
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Додаток Б 
(обов'язковий) 

Тер>гіни і визначення дефектів лицьової 
поверхні керамічних плиток 

Пляма - зона іншого пофарбування кера
мічної шїитки розміром більше 2 MM, яка від
різняється від основного кольору 

Мушка - крапка темного (коричневого, 
чорного, зеленого) кольору розміром до 2 мм 

Посічка - нескрізна відкрита або закрита 
тріщина завширшки не більше 1 мм 

Скипання глазурі - дрібні сконцентровані 
пузирі на поверхні глазурі, які не піддаються 
раздавлюванню 

Цек - тонкі волосоподібні тріщини гла
зурі, які утворюються внаслідок різниці кое
фіцієнта термічного розширення черепка і 
глазурі 

Відбитість - механічне пошкодження 
виробу (кутів, граней, ребер), що не покрите 
глазур'ю 

Щербини і зазублини - дрібні відколи на 
краях плитки 

Плішини - місця, не покриті глазур'ю 
Виплавка (вигорка) - заглиблення на по

верхні виробу, що утворилося внаслідок зго
рання або розплавлення стороннього тіла 

Засмітка - сторонні тіла, покриті або не 
покриті глазур'ю, що виступають над повер
хнею виробу 

Зліпиш - порушення шару глазурі внаслі
док злипання виробів у процесі випалу 

Пузир - невеличка порожниста здутина 
глазурі або керамічної маси 

Прищ - невеличка щільна здутина глазурі 
або керамічної маси 

Накол - заглиблення у вигляді точки на 
поверхні глазурі 

Сухість глазурі (просвіт глазурі) - витон
чений шар глазурі, що не оголює черепка 

Збирання глазурі - місцеве скупчення гла
зурі, що оголює сусідні ділянки черепка 

Хвилястість - хвилеподібна зміна товщи
ни глазурі 

Нерівність забарвлення глазурі - нюанси 
забарвлення поверхні виробу з більшою або 
меншою насиченістю кольору 

Розрив декору - відсутність візерунка на 
окремих ділянках плитки 

Зміщення декору - розходження візерунків 
на стику укладених плиток, шо створюють за
гальний малюнок 

Недопал фарб - матовість, тьмяність фар
би, що викликані недостатньою температурою 
випалу 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Термины и определения дефектов лицевой 
поверхности керамических плиток 

ί 

Пятно - зона другой окраски керамичес-
кой плитки размером более 2 мм, отличаю
щейся от основного цвета 

Мушка ~ точка темного (коричневого, 
черного, зеленого) цвета размером до 2 мм 

Посечка - несквозная открытая или закры-
тая трещина шириной не более 1 мм 

Вскипание глазури - мелкие сконцентриро-
ванные пузырьки на поверхности глазури, не 
поддающиеся раздавливанию 

Цек - тонкие волосообразные трещины 
глазури, образующиеся вследствие различия 
коэффициента термического расширения че-
репка и глазури 

Отбитостъ ~ механическое повреждение 
изделия (углов, граней, ребер), не покрытое 
глазурью 

Щербины и зазубрины - мелкие отколы на 
краях плитки 

Плешины - места, не покрытые глазурью 
Выплавка (выгорка) — углубление на по

верхности изделия, образующееся вследствие 
сгорания или расплавления инородного тела 

Засорка - инородные тела, покрытые или 
не покрьггые глазурью, выступающие над по
верхностью изделия 

Слипыш - нарушение слоя глазури вслед
ствие слипания изделий в процессе обжига 

Пузырь - небольшое полое вздутие гла
зури или керамической массы 

Прыщ - небольшое плотное вздутие гла
зури или керамической массы 

Накол - углубление в виде точки на по
верхности глазури 

Сухость глазури (просвет глазури) - утон
ченный слой глазури, не обнажающий черепок 

Сборка глазури - местное скопление гла
зури, обнажающей соседние участки черепка 

Волнистость - волнообразное изменение 
толщины глазури 

Неровность окраски глазури - нюансы 
окраски поверхности изделия с большей или 
меньшей насыщенностью цвета 

Разрыв декора - отсутствие узора на от
дельных участках плитки 

Смещение декора - расхождение узоров на 
стыке уложенных плиток, образующих общий 
рисунок 

Недожог красок - матовость, тусклость 
краски, вызванные недостаточной температу
рой обжига 
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Тріщина відкрита - тріщина, не вкрита 
глазур'ю 

Тріщина закрита - тріщина, покрита гла
зур'ю 

Трещина открытая - трещина, не покры
тая глазурью 

Трещина закрытая - трещина, покрытая 
глазурью 

У Д К 

Ключові слова: плитки керамічні фасадні, 
килиліи з плиток фасадних, облицювання стін 
будинків і споруд, облицювання цоколів 
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Ключевые слова: плитки керамические фасад
ные, ковры из плиток фасадных, облицовка 
стен зданий и сооружений, облицовка цоколей 


