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TWÓJ DOM TWOJE PIENI DZE

Wyka czanie 
cian wewn trznych

Ten etap prac to ju  prawie koniec zmaga  z budow . Jeszcze tylko 

tynki, malowanie i z budowy zacznie robi  si  dom.

Na czym polega tynkowanie tradycyjne?

Tynki tradycyjne z zapraw cementowo-wapiennych stosuje si  obec-

nie przede wszystkim jako podk ady pod warstwy wyka czaj ce np. 

z g adzi gipsowej lub pod ok adziny z p ytek ceramicznych. Zaprawy 

tynkarskie u ywane do ich nak adania mog  by  przygotowywa-

ne bezpo rednio na budowie albo – co zdarza si  coraz cz ciej 

– robione z gotowych mieszanek sprzedawanych w workach (na 

wi ksze budowy mieszanki takie dostarcza si  w silosach).

Tynki cementowo-wapienne wykonuje si  jako dwu- lub trójwarstwo-

we, przy czym pierwsza warstwa, zwana obrzutk , pe ni funkcj

kontaktowej, czyli poprawiaj cej przyczepno . Nast pna warstwa, 

grubo ci 1–1,5 cm, zwana narzutem, ma za zadanie wyrówna  pod-

o e i stanowi podk ad albo pod g ad  wyka czaj c , albo pod ok a-

dzin . W grubej wyprawie tynkarskiej mo na ukry  rozprowadzone 

po cianie przewody instalacji elektrycznej, dlatego w pomieszcze-

niach przewidzianych do takiego wyko czenia nie trzeba wykony-

wa  bruzd pod te przewody.

Dla uzyskania równej powierzchni do uk adania tynku stosuje si

metalowe listwy tynkarskie, które wst pnie osadzone na cianie, 

pe ni  funkcj  prowadnic przesuwanej po tynku aty, któr  wyrów-

nuje si  powierzchni  narzutu. 

Podczas uk adania tynków cementowo-wapiennych do wn trz wpro-

wadza si  znaczn  ilo  wilgoci, któr  trzeba usuwa  przez odpo-

wiedni  wentylacj  do czasu ca kowitego ich wyschni cia. 

Przeci tne zu ycie zaprawy na tynk tradycyjny wynosi 25–35 kg/m2,

zale nie od stopnia równo ci pod o a.

Powierzchni  narzutu wyrównuje si  za pomoc  metalowej aty
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Tynki tradycyjne najwygodniej nanosi  za pomoc  agregatu tynkarskiego
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Jak najlepiej rozprowadzi  przewody
i rury na cianie?
Sposób rozprowadzenia instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i grzewczej dobie-

ra si  zale nie od materia u cian oraz przewidywanego ich wyko czenia. 

Instalacje rurowe prowadzi si  w bruzdach wykutych w cianie lub te  za ekranami b d

ciankami instalacyjnymi. 

Przewody elektryczne mo na prowadzi  dwojako:

1) w bruzdach,

2) bezpo rednio w warstwie tynku. 

Pierwszy sposób stosuje si  g ównie w w cianach przewidzianych do wyko czenia tyn-

kiem cienkowarstwowym – np. z dok adnie wymurowanych bloczków silikatowych lub 

z betonu komórkowego. 

Sposób drugi, czyli elektryczne instalacje wtynkowe, stosuje si  wtedy, gdy tynk na cia-

nach ma mie  grubo  przynajmniej 1,5 cm. 

Ze wzgl du na s ab  przyczepno  tynku do izolacji przewodów wsz dzie, gdzie s  one po-

prowadzone równoleg ymi wi zkami, nale y zastosowa  otulin  z siatki tynkarskiej lub roz-

sun  przewody na odleg o  1–2 cm, by zapewni  bezpo redni styk tynku ze cian .

Tynki gipsowe nale  obecnie do najcz ciej wykonywanych wypraw cian i sufitów. O ich 

popularno ci zdecydowa a przede wszystkim atwo  nak adania i wyrównywania oraz 

krótki czas schni cia, mimo e s  nieodporne na d ugotrwa e zawilgocenie i atwiej ulega-

j  uszkodzeniom mechanicznym ni  tynki tradycyjne.

Prawie wszystkie rodzaje tynków gipsowych mo na nak ada  jednowarstwowo, co znacznie 

przyspiesza roboty tynkarskie, które ze wzgl du na krótki czas wysychania wypraw (prze-

ci tnie do 14 dni) nie powoduj  d u szych przerw w innych pracach wyko czeniowych.

Do pokrywania cian wykonanych z tradycyjnych materia ów – cegie  i pustaków ceramicz-

nych, drobnowymiarowych elementów betonowych, bloczków z betonu komórkowego i sili-

katów murowanych na zwyk  spoin  – stosuje si  gipsowe tynki pocienione o redniej gru-

bo ci 10–15 mm. Producenci oferuj  kilka odmian tych tynków ró ni cych si  twardo ci

powierzchni i przystosowanych do ró nych sposobów wyka czania (przez zacieranie, fil-

cowanie, strukturyzowanie lub zaci ganie). Czas ich wi zania z regu y przekracza 3 godzi-

ny, co u atwia organizacj  robót. 

Na budowach domów jednorodzinnych stosuje si  zaprawy sprzedawane w workach, przy-

stosowane do r cznego mieszania i nanoszenia.

Jakie zalety maj  tynki gipsowe uk adane 
na mokro?

Co powinno si
zrobi , eby tynki 
by y idealnie równe 
i g adkie?

Tak  powierzchni  uzyskuje si  przez 

nak adanie g adzi. Stosuje si  j  jako 

warstw  wyka czaj c  zarówno na tra-

dycyjnych wyprawach cementowo-wa-

piennych, jak i na tynkach gipsowych. 

Produkowane s  dwie odmiany g adzi 

– z gipsu i anhydrytu. 

G adzie gipsowe s  twardsze, ale trudniej 

je szlifowa  ni  anhydrytowe. Grubo

warstwy wyg adzaj cej powinna wyno-

si rednio ok. 2 mm, co wymaga zu y-

cia ok. 2 kg suchej mieszanki na 1 m2 wy-

równywanej powierzchni. 

Przed na o eniem g adzi na surowy tynk 

cementowo-wapienny jego powierzchni

trzeba zagruntowa  preparatem wzmac-

niaj cym, który zapobiegnie wykruszaniu 

si  lu no zwi zanych ziaren tynku w cza-

sie naci gania warstwy wyg adzaj cej.

Wyg adzanie przeprowadza si  najcz -

ciej dwuetapowo. Najpierw naci gana 

jest wst pna warstwa wyrównuj ca z g -

stej zaprawy, a po jej wyschni ciu i prze-

szlifowaniu nak ada si  cienk  warstw

wyg adzaj c .

Szczególnej dok adno ci wymaga wy-

konanie g adzi na cianach, na których 

montowane b dzie o wietlenie skierowa-

ne równolegle do jej powierzchni.
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Starannie wykonane tynki gipsowe gwarantuj  idealnie g adk  powierzchni

cian i sufitów Jak  wielko  maj
p yty g-k i jakie s
ich rodzaje?
Standardowe p yty g-k maj  grubo

12,5 mm i szeroko  1200 mm, a ich d u-

go  wynosi 2000–3000 mm. Produkowane 

s  w nast puj cych odmianach:

GKB – zwyk e – do pomieszcze , w któ-

rych wilgotno  powietrza nie przekra-

cza 70%,

GKBI – wodoodporne do pomieszcze ,

w których wilgotno  jest okresowo wi k-

sza, ale nie b d  nara one na trwa e za-

wilgocenie (np. azienki, kuchnie),

a ponadto:

GKF – ognioodporne, 

GKFI – ognio- i wodoodporne.
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Co to s  suche tynki?

Suchymi tynkami nazywa si  wyko -

czenie cian wykonane z p yt gipsowo-

kartonowych. Dzi ki temu, e eliminuj

mokre roboty wyko czeniowe, umo li-

wiaj  u ytkowanie pomieszcze  ju  po 

kilku dniach od wyko czenia cian t

technik .

Po zamocowaniu i zaszpachlowaniu spo-

in p yt uzyskuje si  równ  i bardzo g ad-

k  powierzchni  – nadaj c  si  do malo-

wania, tapetowania lub uk adania p ytek 

ceramicznych. Suche tynki umo liwia-

j  te  wyrównywanie i korekt  pionowo-

ci nawet bardzo nierównych cian – bez 

potrzeby nak adania grubych warstw wy-

równuj cych. 

W domach mieszkalnych suche tynki mo -

na stosowa  w a ciwie we wszystkich po-

mieszczeniach, z tym e w azience czy 

kuchni powinny to by  odmiany wodo-

odporne. 

Z p yt g-k mo na te  wykonywa  ekrany 

maskuj ce bruzdy i kana y instalacyjne. 

Po wyko czeniu ekrany takie maj  wygl d

nieodbiegaj cy od reszty ciany.

Rodzaj farby do malowania cian i sufitów 

powinno si  dobiera  do rodzaju pomiesz-

czenia (suche czy o podwy szonej wilgot-

no ci) i intensywno ci jego  u ytkowania. 

Wi kszo  gotowych do u ycia farb to wod-

ne dyspersje tworzyw sztucznych kompono-

wane z ró nych ywic polimerowych mo-

dyfikowanych dodatkami poprawiaj cymi 

w a ciwo ci u ytkowe. Do wyboru s  ni ej

opisane farby:

Polioctanowe. Mo na je nak ada  na cienkie 

pow oki z farb klejowych. Wykazuj  znacz-

ny skurcz przy wysychaniu, co po wielokrot-

nym malowaniu mo e powodowa uszcze-

nie si  pow oki.

Akrylowe. S  elastyczne, maj  dobr  przy-

czepno  do pod o a i wysok  zdolno  kry-

cia. Uniwersalne, wi c powszechnie sto-

sowane.

Lateksowe. S  elastyczne i maj  du  odpor-

no  na cieranie oraz wysok  paroprzepusz-

czalno . Stosowane do malowania cian 

wymagaj cych cz stego zmywania. 

Alkidowe. Tworz  szczelne, odporne na 

wod  pow oki o wysokiej przyczepno ci 

do pod o a. Stosowane g ównie jako far-

by izoluj ce do maskowania plam, a tak-

e jako matowe „lamperie” w zast pstwie 

farb olejnych. 

Mineralne (wapienne, metylocelulozowe). 

Obecnie rzadko stosowane (i to tylko w po-

mieszczeniach suchych) ze wzgl du na 

niewielk  trwa o  pow ok. Sprzedawane 

w postaci bia ego proszku do zarabiania 

wod .

Jakimi farbami maluje si  obecnie ciany 
wewn trzne?

Z p yt gipsowo-kartonowych mo na wykona

nie tylko suche tynki, ale równie  sufity 

podwieszane

Najbardziej popularne farby do 

wn trz to emulsje akrylowe, 

dost pne w dowolnym kolorze 

wg wzornika
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Jak mocuje si  do 
cian suche tynki?

W dwojaki sposób – bezpo rednio na 

plackach kleju gipsowego lub na pa-

sach kierunkowych przyci tych z ta-

kich samych p yt. 

Bezpo rednio mo na mocowa  p yty 

g-k do wzgl dnie równych cian. Na pa-

sach mocuje si  je, gdy konieczna jest 

korekta pionowo ci lub gdy ciany s

bardzo nierówne. 

Monta  p yt jest stosunkowo prosty i je-

li wykonuje si  go starannie, uzyskuje 

si  wyko czenie wysokiej jako ci.

Uk adanie p yt na pasach kierunko-

wych przeprowadza si  dwuetapowo. 

Pasy p yty o szeroko ci ok. 6 cm  przy-

kleja si  do ciany w rozstawie 60 cm, 

koryguj c pionowo  przez zwi kszanie 

lub zmniejszanie grubo ci warstwy kle-

ju lub – w razie potrzeby – przez zasto-

sowanie podk adek z kawa ków p yty. 

Pasy powinny wyznacza  równ  i pio-

now  p aszczyzn . Nast pnego dnia na 

powierzchni  pasów nak ada si  pac

z bat  równ  warstw  kleju i przykleja 

p yty, dobrze je dociskaj c. Z cza p yt 

powinny zawsze pokrywa  si  z pasa-

mi kierunkowymi.
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Co to s  farby strukturalne i jak si  je stosuje?

S  to farby nadaj ce g adkim cianom fak-

tur , a wi c zast puj ce tynki dekoracyjne. 

W porównaniu z tynkami farby te du o a-

twiej si  nak ada, a czynno  ta jest mniej 

pracoch onna. Pod farby strukturalne nie 

trzeba te  wyrównywa  pod o a, mog  one 

nawet pos u y  do zamaskowania nierów-

nych tynków.

Farby strukturalne to zazwyczaj g ste masy 

zawieraj ce wype niacze o ró nym uziar-

nieniu – dzi ki nim na pomalowanej po-

wierzchni tworzy si  faktura. 

Struktur  na malowanej powierzchni mo -

na te  tworzy  dzi ki proszkom lub pastom 

dodawanym do zwyk ej farby akrylowej. 

Farby strukturalne mo na nanosi  na cia-

n  za pomoc  specjalnych wa ków gumo-

wych lub z g bki albo irchy. Do wyka cza-

nia pomalowanych powierzchni u ywa 

si  p dzla, szpachelki, grzebienia b d

te  szablonu.

Czym lepiej malowa : wa kiem czy p dzlem?

Wi kszo  obecnie stosowanych farb mo -

na nak ada  zarówno wa kiem malarskim, 

jak i p dzlem. Wybór narz dzia do ma-

lowania zale y g ównie od umiej tno ci 

malarza (wa kiem maluje si atwiej) oraz 

od g adko ci pod o a i po danej struk-

tury powierzchni. 

Tynki tradycyjne lub strukturalne ze 

wzgl du na nierówno ci powierzchni 

lepiej malowa  p dzlem, bo umo liwia 

to wprowadzenie farby w zag bienia. 

W osie p dzla powoduje te  wcieranie 

farby w pod o e, co zapewnia lepsz  jej 

przyczepno . Jednak ma-

lowanie p dzlem na g ad-

kich powierzchniach, np. 

p yt gipsowo-kartonowych 

czy g adzi gipsowej, mo e

powodowa  powstawanie 

smug od p dzla, zw aszcza 

gdy u yjemy g stej farby. 

Dlatego takie powierzch-

nie lepiej malowa  wa -

kiem, który pozostawia 

g adk  powierzchni . Je li 

przyczepno  poprzednich 

warstw do pod o a jest s aba, mo e nast -

pi  „nawijanie si ” starych pow ok wsku-

tek przyklejenia si  ich do przetaczaj ce-

go si  wa ka.

eby farba nie rozchlapywa a si  podczas 

malowania wa kiem, warto kupi  specjalne 

wiaderko i pasuj cy do niego ociekacz

Dzi ki ró nym sposobom nak adania farb strukturalnych mo liwe jest uzyskanie rozmaitych efektów dekoracyjnych – ograniczeniem jest jedynie fantazja 

wykonawcy
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Jak  tapet
przyklei
w przedpokoju?

W pomieszczeniach, w których cia-

ny mog  by  nara one na uszkodzenia 

(przedpokoje, korytarze, klatka schodo-

wa), warto zastosowa  tapety z w ókna 

szklanego. Wzmacniaj  one pod o e,

a dekoracyjne sploty w ókien tapety na-

daj cianie estetyczny wygl d. Po przy-

klejeniu tapety te maluje si  specjaln

farb  odporn  na wielokrotne zmywa-

nie i szorowanie.

Tapety z w ókna szklanego mo na 

pomalowa  na dowolny kolor

fo
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Na cianach uk ada  mo na wszelkiego rodzaju p yt-

ki ceramiczne. Do ka dego rodzaju p ytek mo na do-

kupi  rozmaite listwy ozdobne i tzw. dekory. Bardzo 

trwa e s  ok adziny z p ytek szkliwionych: odporne 

na szorowanie, dzia anie detergentów oraz tempera-

tury do 160°C, dlatego takie p ytki najcz ciej stosuje 

si  na ciany pomieszcze  wilgotnych, jakimi s  kuch-

nia i azienka. Wymagania co do parametrów technicz-

nych p ytek ciennych s  niewielkie, nie s  one bo-

wiem nara one (tak jak p ytki pod ogowe) na cieranie 

b d  uderzanie.

Jakie p ytki ceramiczne 
nadaj  si  do wyka czania 
cian w kuchni i azience?

Jak  tapet  zastosowa
w salonie? 
Czy s  specjalne tapety do kuchni?

Do salonu, sypialni i innych pomieszcze , nieszczególnie nara o-

nych na zabrudzenie, polecane s  najta sze, ale i najmniej trwa e

tapety papierowe.

Do pokojów dzieci cych ch tnie wybierane s  papierowe tapety o y-

wych kolorach. Przewidziane do krótkotrwa ego u ytkowania, bo 

niedrogie, wi c mo na sobie pozwoli  na ich cz st  wymian .

Do kuchni i azienki oferowane s  specjalne kolekcje tapet winylo-

wych o du ej odporno ci na szorowanie. Nie dorównuj  one jednak 

trwa o ci  i odporno ci  na zabrudzenie ok adzinom ceramicznym, 

nie warto wi c ich uk ada  zw aszcza w s siedztwie kuchenek i zle-

wozmywaków, gdy  w takich miejscach szybko pokryj  si  bardzo 

trudnymi do usuni cia osadami t uszczu.
Wzorzyste tapety papierowe 

optycznie  zmniejsz  wn trze, lepiej wi c

w ma ym salonie przyklei  je np. tylko na jednej cianie

Co to s
raufazy?
S  to tapety o wyra niej 

fakturze, przeznaczone 

do malowania. Faktur

powierzchni uzysku-

je si  dzi ki umieszczo-

nym mi dzy warstwami 

papieru wiórkom drzew-

nym ró nej wielko ci i o 

ró nym rozmieszczeniu. 

Do malowania raufazy na-

le y u ywa  farb akrylo-

wych dobrej jako ci. Takie 

tapety mo na wielokrotnie 

przemalowywa .
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Ile kosztuje wyko czenie cian 
wewn trznych?

czny koszt prac wyko czeniowych zwi zanych z wy-

ko czeniem cian wewn trznych zale y od ich powierzch-

ni, rodzaju wybranych materia ów wyko czeniowych oraz 

cen robocizny. W domu o powierzchni 150 m2 na te prace 

trzeba przeznaczy  min. 30 tys. z .

Rodzaj wykonanych 

prac
Materia

Robocizna 

( rednie 

stawki)

Tynkowanie

tynk cementowo-wapienny 

– 0,4–0.8 z /kg;

tynk gipsowy – 0.5–0,9 z /kg;

g ad  gipsowa bia a – 1,90 z /kg

20 z /m2

15 z /m2

(przetarcie 

i szlifowa-

nie)

Uk adanie suchych 

tynków z p yt g-k

p yta g-k: od 10 z

(9,5×1200×2000 mm),

do 30 z  (12,5×1200×2600 mm); 

wkr ty – 50–70 z /1000 szt.;

klej gipsowy – ok. 1 z /kg

28 z /m2

Malowanie
farba akrylowa – od 2,60–10 z /l; 

farba lateksowa – od 11–15 z /l

8 z /m2

(malowanie 

dwukrot-

ne)

Tapetowanie

 tapety papierowe – od 25 z /rolka;

 tapety winylowe – od 35 z /rolka;

 tapety z w ókna szklanego 

– 2 z /m;

 klej do tapet 

– 7 z /opakowanie 400 g

12 z /m2

U o enie 

i spoinowanie 

p ytek 

ceramicznych

p ytki ceramiczne cienne 

– od 24 z /m2;

kleje do p ytek – od 1 z /kg;

masy do spoinowania – od 2 z /kg

45 z /m2

(p ytki 

20x25 cm);

50 z /m2

(p ytki 

10×15 cm) 
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ciany w kuchni i azience 

mo na wyka cza  p ytkami 

dowolnej wielko ci
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