
 

                                KARTONPİYER UYGULAYICISI 
              PERFORMANS SINAVININ KAPSADIĞI KONULAR  
 

 

 1/1 

      Liste içeriğindeki yer alan konular ilgili ulusal yeterlilikten alınmıştır. 

 

Sıra 
No 

KARTONPİYER DÖKÜM VE MONTAJI YETERLİLİK BİRİMİ 

1 Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarına uyar. 

2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’ leri kullanır. 

3 Atıkları ayrıştırarak depolar. 

4 Çalışma tezgâhını hazırlayarak, kalıpları tezgâha yerleştirir. 

5 Kalıbı uygun malzeme ile yağlayarak döküme hazır hale getirir. 

6 Alçı harcını (şerbeti) tariflerine uygun olarak hazırlar. 

7 Kalıba ilk kat alçı harcını döker. 

8 Kalıba yerleşen ilk kat alçı üzerine cam elyaf lifi, keten vb. malzeme serer. 

9 Elyaf serme işleminden sonra ikinci tabaka alçıyı kalıba dökerek alçının kalıba yerleşmesini sağlar. 

10 Kartonpiyerin düz yüzeyini (arka kısmını) çelik tarak yardımıyla çizer. 

11 Kalıptan taşan alçıyı temizler. 

12 Kartonpiyerin kalıbın bekleme süresini dikkate alarak boşlayıp boşlamadığını kontrol eder. 

13 Boşladıysa dikkatli bir şekilde kalıptan çıkartarak düzgün bir yüzey üzerinde hava akışı olacak şekilde 
boy, çeşit ve şekillerine göre istifleyerek kurumaya bırakır. 

14 Belirlenen alçı levhayı perdelik oluşturmak için istenilen genişlik ve uzunlukta keser. 

15 Alçı levhayı tavana yapıştırmak için alçı harcını hazırlar. 

16 Yapıştırılacak yüzeyi pürüzlendirerek ve temizleyerek yapıştırmaya uygun hale getirir. 

17 Uygulama yapılacak yüzeyin kartonpiyer kotunu belirler. 

18 Uygun malzeme ile (çırpı ipi, mastar, lazer vb.) kartonpiyerin hizasını ve düzgünlüğünü sağlar. 

19 Çırpı ipi izine mastarı yerleştirir. 

20 Kartonpiyer alçısını uygun aralıklarla çırpı ipi izine öbekler halinde tavana yapıştırır. 

21 Daha önceden hazırlanan alçı levhaları öbek halindeki alçı harcı içerisine gömerek yapıştırır. 

22 Alçı levhanın aşağıdan el ya da destek yardımı ile sabit kalmasını sağlar. 

23 Alçı levha haricindeki hazır mamulden montaj yapılacaksa, hazır profil üzerine uygun yapıştırıcısını 
(alçı, tutkal v.b.) sürerek montajı yapar. 

24 Alçı levhaların terazi kontrolünü yapar. 

25 Perdeliğin yapışmasında kullanılan kartonpiyer harcının kuruması için yeterli süre bekler. 

26 Yapıştırılacak kartonpiyerin ölçüsüne göre yüzeye çırpı ipini çeker. 

27 Kartonpiyerin yapıştırılmasında kullanılacak uygun alçı harcı hazırlar. 

28 Uygulama yapılacak yüzeyi yağ, toz ve kirden arındırarak nemlendirir. 

29 Kartonpiyeri kartonpiyer alçısıyla çırpı ipinin bıraktığı iz doğrultusunda ve perdeliğe, pürüzlendirilmiş 
tavan yüzeyine yapıştırır. 

30 Hazır mamullerden yapılan montajlarda ise alçıyı hazır profil üzerine tarifine uygun sürerek montajını 
yapar. 

31 Kartonpiyer alçısının donmasını bekler. 

32 Kartonpiyer alçısı ve çelik sistire yardımı ile ek yerlerinin, boşlukların rötuşunu yapar ve köşeleri 
düzeltir. 

33 Bitmiş kartonpiyer yüzeyini ve düzgünlüğünü elle, gözle ve uygun alet yardımıyla kontrol eder. 

34 Dolgu gerektiren bölgelere dolgu yapar ve uygun alet ve ekipman yardımıyla son düzeltme işlemini 
yapar. 

35 Kullanılan araç ve gereçleri toplar ve temizler. 

36 Çevre temizliğini yapar. 


