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Jak sprawnie i fachowo wykoñczyÊ lub odnowiÊ Ăciany wewnÚtrzne?
Odpowiedě na te pytania znajdziesz w tym artykule. Wszystko
o produktach i czynnoĂciach uïatwiajÈcych prace wykoñczeniowe
– tynkowanie, wygïadzanie, malowanie, tapetowanie Ăcian
wewnÚtrznych. Sprawdě najlepsze rozwiÈzania i najnowsze produkty!
Czasem przy okazji remontu Ăcian wewnÚtrznych warto nie tylko odĂwieĝyÊ nieestetyczne juĝ powierzchnie, ale rozwaĝyÊ równieĝ na przykïad wymianÚ starej
instalacji elektrycznej i wodnej czy zmieniÊ poïoĝenie Ăcian dziaïowych. Zanim zatem poïoĝymy nowe tynki i ozdobimy je wymarzonym materiaïem wykoñczeniowym,
sprawděmy stan naszych instalacji i zastanówmy siÚ, czy obecny podziaï pomieszczeñ zapewnia nam komfort mieszkania.
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Sam remont Ăcian wewnÚtrznych nie powinien sprawiÊ nam kïopotu. Oto prace, które
bÚdziemy musieli dostosowaÊ do stanu naszych Ăcian i oczekiwanych efektów.

Naprawy
Widoczne na Ăcianach ubytki czy pÚkniÚcia uzupeïnia siÚ gipsowÈ masÈ szpachlowÈ
lub gipsem budowlanym. Najpierw miejsca
te naleĝy oczyĂciÊ szczotkÈ, odpyliÊ i odtïuĂciÊ, a nastÚpnie, zaleĝnie od zaleceñ pro-

ducenta wybranego produktu – zwilĝyÊ lub
osuszyÊ. Nakïadanie gipsu naleĝy przeprowadziÊ etapowo – kolejne warstwy nanosi
siÚ po wyschniÚciu poprzednich.
Powaĝniejsze naprawy czekajÈ nas, jeĂli
tynk jest nieprawidïowo zespolony z podïoĝem. JeĂli opukujÈc Ăciany, sïyszymy gïuchy
děwiÚk, oznacza to, ĝe wyprawa odspoiïa
siÚ od podïoĝa, w wyniku czego pod tynkiem powstaïa pusta przestrzeñ – wówczas
konieczne bÚdzie skucie tynku.

fot. Fels

fot. Fels

¥ciany wewnÚtrzne

Pïyty gipsowo-wïóknowe, podobnie jak gipsowo-kartonowe, wykorzystuje siÚ gïównie jako tzw. suche tynki oraz do budowy Ăcianek dziaïowych. Moĝna
malowaÊ je bez gruntowania, a takĝe tapetowaÊ oraz przyklejaÊ do nich glazurÚ

Tynkowanie
Roboty tynkarskie moĝna rozpoczÈÊ po zakoñczeniu wszelkich robót instalacyjnych.
TrwaïoĂÊ tynków w duĝej mierze zaleĝy od
podïoĝa – im bardziej chropowate, tym przyczepnoĂÊ tynku bÚdzie lepsza. OczywiĂcie
podïoĝe nie moĝe byÊ zabrudzone, zawilgocone bÈdě nadto wysuszone, przemarzniÚte czy tïuste. Tynki powinno wykonywaÊ siÚ
w temperaturze powyĝej 5°C (spadek temperatury poniĝej 0°C w czasie doby jest niedopuszczalny). Zarówno tynki gipsowe, jak
i cementowo-wapienne mogÈ stanowiÊ koñcowe wykoñczenie Ăciany lub byÊ dopiero
podïoĝem dla wypraw wygïadzajÈcych.
Zarówno jedne jak i drugie moĝna nanosiÊ na Ăciany rÚcznie – zacierajÈc pacÈ zÚbatÈ lub maszynowo – natryskujÈc na ĂcianÚ
za pomocÈ agregatu tynkarskiego.
Tynki gipsowe – cieszÈ siÚ obecnie najwiÚkszÈ
popularnoĂciÈ. Dlaczego? Bardzo ïatwo siÚ je
nakïada – tylko w jednej warstwie i bez problemu wyrównuje, a do tego szybko schnÈ – przeciÚtnie od 7 do 14 dni. NadajÈ siÚ jednak tylko
na bardzo gïadkie powierzchnie, bo ze wzglÚdu na niewielkÈ gruboĂÊ (8–25 mm), nie niwelujÈ powaĝniejszych nierównoĂci.
Podïoĝe. Tynki gipsowe moĝna stosowaÊ
na wszystkich podïoĝach mineralnych (Ăciany z cegïy ceramicznej, wapienno-piaskowej,
z betonu zwykïego i komórkowego oraz pïyt
wiórowo-cementowych). Nie zaleca siÚ natomiast stosowania ich na podïoĝach drewnianych, metalowych (ulegajÈ korozji) i z tworzyw sztucznych.
Podïoĝa gïadkie (np. betonowe) trzeba
pokryÊ preparatem zwiÚkszajÈcym przyczepnoĂÊ, podïoĝa chïonne zaĂ i nierównomiernie przyjmujÈce wilgoÊ – gruntuje siÚ
Ărodkami uszczelniajÈcymi.

Ze wzglÚdu na to, ĝe tynki gipsowe nie sÈ
odporne na wodÚ i staïe zawilgocenie oraz
uszkodzenia mechaniczne – nie zaleca siÚ
stosowania ich w pomieszczeniach, w których wilgotnoĂÊ powietrza przekracza 70%
(ïazienki, pralnie itp.) – tam straciïyby swojÈ
wytrzymaïoĂÊ oraz w garaĝach, warsztatach
– miejscach, gdzie czÚĂciej niĝ normalnie dochodzi do zarysowañ Ăcian.
Nanoszenie. Tynki gipsowe najczÚĂciej nanosi
siÚ agregatem tynkarskim, ale moĝna nanieĂÊ
je takĝe rÚcznie. Nadmiar tynku po narzuceniu usuwa siÚ ïatÈ, a nastÚpnie wyrównuje
– wstÚpnie szpachlÈ dïugÈ (piórem), nastÚpnie
zwilĝonÈ powierzchniÚ zaprawy zaciera siÚ
pacÈ gÈbkowÈ.
Koszt tynków gipsowych z robociznÈ
– 25–35 zï/m2 .

Pïyty g-k
– co w standardzie?
Standardowe pïyty g-k majÈ wymiary:
gruboĂÊ 12,5 mm
szerokoĂÊ 1200 mm
dïugoĂÊ 2000–3000 mm.
Produkowane sÈ w czterech odmianach:
zwykïe o oznaczeniu GKB;
wodoodporne GKBI;
ognioodporne GKF;
ognio- i wodoodporne GKFI.
Pïyty zwykïe moĝna montowaÊ w pomieszczeniach, w których wilgotnoĂÊ powietrza nie przekracza 70%, natomiast wodoodporne nadajÈ siÚ tam, gdzie okresowo
wilgotnoĂÊ jest wiÚksza, ale nie bÚdÈ naraĝone na trwaïe zawilgocenie: ïazienki,
kuchnie.

Tynki cementowe i cementowo-wapienne
(tradycyjne) – wykonywane sÈ obecnie gïównie jako podkïady pod warstwy wykañczajÈce np. z gïadzi gipsowej lub okïadziny z pïytek
ceramicznych, choÊ tak jak wspomnieliĂmy na
wstÚpie, mogÈ byÊ takĝe ostatecznym wykoñczeniem Ăciany.
Podïoĝe. Podïoĝem pod tynki cementowe i cementowo-wapienne mogÈ byÊ, podobnie jak
w przypadku tynków gipsowych, podïoĝa mineralne. Powierzchnie drewniane, metalowe
czy z tworzyw sztucznych wykluczajÈ uĝycie
tych tynków, poniewaĝ nie majÈ odpowiedniej
przyczepnoĂci. Na Ăcianach z nich wykonanych konieczne jest zastosowanie siatki.
Nanoszenie. Tynki cementowo-wapienne
wykonuje siÚ jako dwu- lub trójwarstwowe.
Pierwsza warstwa – obrzutka – peïni funkcjÚ
warstwy kontaktowej, która poprawia przyczepnoĂÊ. Kolejna warstwa – narzut,
o gruboĂci 1–1,5 cm – umoĝliwia wyrównanie podïoĝa i stanowi podkïad pod gïadě wykañczajÈcÈ – czyli trzeciÈ warstwÚ. Kaĝda
z warstw róĝni siÚ zawartoĂciÈ objÚtoĂciowÈ
skïadników (cementu, piasku, wapna) – najgÚstsza jest pierwsza warstwa, najrzadsza zaĂ
– trzecia.
Przed naïoĝeniem pierwszej warstwy tynku
na przygotowanej Ăcianie naleĝy zamocowaÊ
w odstÚpie co 1,5 m listwy tynkarskie – ich
wysokoĂÊ powinna wynosiÊ tyle, co zaïoĝona gruboĂÊ tynku. Listwy peïniÈ rolÚ prowadnic, po których przesuwa siÚ ïatÚ wyrównujÈcÈ
powierzchniÚ narzutu. Aby tynk cementowo-wapienny dobrze wysechï, konieczne jest intensywne wietrzenie pomieszczeñ.
Gruba warstwa wyprawy tynkarskiej pozwala na zakrycie prowadzonych po Ăcianie
przewodów instalacji elektrycznej, co z kolei
eliminuje koniecznoĂÊ wykonywania bruzd
w Ăcianie.
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Wypeïnienie spoiny masÈ szpachlowÈ

przykrycie wiÚkszych nierównoĂci. Ukïadanie
pïyt na pasach przeprowadza siÚ dwuetapowo. OdciÚte paski pïyty o szerokoĂci ok. 6 cm
przykleja siÚ do Ăciany w rozstawie 60 cm, korygujÈc ich pionowe odchylenia odpowiedniÈ gruboĂciÈ warstwy klejowej lub – w razie
potrzeby – podkïadkami z kawaïków pïyty.
Pasy te powinny wyznaczaÊ równÈ i pionowÈ
pïaszczyznÚ. NastÚpnego dnia na powierzchniÚ pasów nakïada siÚ pacÈ zÚbatÈ równÈ warstwÚ kleju i dociska pïyty. Èczenia pïyt powinny pokrywaÊ siÚ z pasami kierunkowymi.
Wykañczanie spoin w systemach gipsowokartonowych przedstawiajÈ ilustracje poniĝej.
Koszty wykonania tynków suchych: robocizna – 10–15 zï/m2 ; pïyty g-k – 15–20 zï/m2 ;
pïyty g-w – 30–40 zï/m2 .

Wygïadzanie
Idealnie gïadkÈ powierzchniÚ uzyskuje siÚ
dziÚki gïadziom tynkarskim. Nakïada siÚ je
jako warstwÚ wykañczajÈcÈ na tradycyjnych
wyprawach cementowo-wapiennych lub gipsowych. DostÚpne sÈ dwie odmiany gïadzi:
na bazie gipsu lub anhydrytu. Te pierwsze
sÈ twardsze, ale trudniej je szlifowaÊ niĝ gïadzie anhydrytowe.
GruboĂÊ warstwy wygïadzajÈcej powinna wynosiÊ Ărednio ok. 2 mm – co oznacza
Wklejenie taĂmy papierowej szorstkÈ stronÈ do
Ăciany

fot. Nobiles

Koszt tynków cementowo-wapiennych
z robociznÈ – 40–50 zï/m2 .
Suche tynki z pïyt gipsowo-kartonowych
– eliminujÈ mokre roboty wykoñczeniowe,
pozwalajÈ korzystaÊ z pomieszczeñ juĝ po
kilku dniach, umoĝliwiajÈ korektÚ nierównoĂci i utrzymanie pionu nawet przy znacznych odchyleniach, bez koniecznoĂci nakïadania grubych warstw wyrównujÈcych.
Pïyty te mogÈ byÊ stosowane wïaĂciwie we
wszystkich pomieszczeniach w domu: w ïazience i w kuchni naleĝy montowaÊ odmiany wodoodporne – zielone.
Po zamocowaniu pïyt i zaszpachlowaniu
spoin uzyskuje siÚ równÈ i bardzo gïadkÈ powierzchniÚ nadajÈcÈ siÚ do malowania, tapetowania lub uïoĝenia pïytek ceramicznych.
DodatkowÈ zaletÈ pïyt g-k jest moĝliwoĂÊ wykonywania z nich ekranów maskujÈcych kanaïy instalacyjne i budowy lekkich Ăcian
dziaïowych.
Mocowanie. Pïyty g-k moĝna mocowaÊ na
dwa sposoby:
na klej gipsowy – przy wzglÚdnie równych Ăcianach. PrzeciÚtne zuĝycie kleju wynosi 3–4 kg/m2, a czas jego wiÈzania nie
przekracza 60 min.
na pasach kierunkowych z odcinków tych
pïyt – gdy konieczna jest korekta pionu lub

Farba w opakowaniu uïatwiajÈcym malowanie.
Wieko pudeïka moĝe sïuĝyÊ jako kuweta malarska

zuĝycie ok. 2 kg wyprawy na metr kwadratowy wyrównywanej powierzchni. Przed
naïoĝeniem gïadzi na surowy tynk cementowo-wapienny jego powierzchniÚ trzeba zagruntowaÊ preparatem wzmacniajÈcym podïoĝe – zapobiegnie to wykruszaniu siÚ luěno
zwiÈzanych ziaren tynku.

Waïek czy pÚdzel?
Tynki tradycyjne oraz strukturalne ze wzglÚdu na nierównoĂci powierzchni lepiej malowaÊ
pÚdzlem, który umoĝliwia wprowadzenie farby
w zagïÚbienia. Moĝna teĝ malowaÊ je waïkiem
o dïugim wïosiu, które powoduje teĝ wcieranie farby w podïoĝe, to z kolei zapewnia lepszÈ jej przyczepnoĂÊ. Gïadkie powierzchnie
z pïyt gipsowo-kartonowych czy gïadzi gipsowych lepiej malowaÊ waïkiem o krótkim wïosiu
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Nakïadanie trzeciej warstwy masy – ok. 5 cm szerzej niĝ poprzednia. NierównoĂci trzeba zeszlifowaÊ drobnoziarnistym papierem Ăciernym

fot. USG

(pÚdzel moĝe pozostawiaÊ smugi, zwïaszcza jeĂli
Nakïadanie kolejnej warstwy masy szpachlowej
(po wyschniÚciu warstwy z wklejonÈ taĂmÈ) na
szerokoĂÊ ok. 25 cm

uĝyjemy gÚstej farby o maïej rozpïywalnoĂci).

Pierwszy krok – to wybór rodzaju farby.
Mmusimy uwzglÚdniÊ wïaĂciwoĂci przeznaczonego do malowania pomieszczenia i intensywnoĂÊ jego uĝytkowania. Oto najpopularniejsze rodzaje farb:
akrylowe – charakteryzujÈ siÚ elastycznoĂciÈ, dobrÈ przyczepnoĂciÈ do podïoĝa, wysokÈ zdolnoĂciÈ krycia; majÈ uniwersalne zastosowanie;
lateksowe – majÈ duĝÈ odpornoĂÊ na Ăcieranie, tworzÈ elastycznÈ powïokÚ o wysokiej
paroprzepuszczalnoĂci. Stosuje siÚ je do malowania Ăcian wymagajÈcych czÚstego zmywania.
Jak malowaÊ?
Sufit. Malowanie rozpoczyna siÚ od okna, czyli w miejscu znajdujÈcym siÚ najbliĝej naturalnego ěródïa Ăwiatïa. JeĂli w pomieszczeniu jest
kilka okien, malowanie trzeba rozpoczÈÊ od
strony najbardziej nasïonecznianej. PierwszÈ
warstwÚ farby naleĝy nakïadaÊ równolegle do
okna, drugÈ prostopadle.
Do malowania sufitów najlepiej uĝyÊ farb
tworzÈcych matowe powïoki, które zïagodzÈ refleksy.
¥ciany. Malujemy dopiero po wyschniÚciu
sufitu. Prace rozpoczynamy od malowania
naroĝników maïymi waïkami (pÚdzle mogÈ
W miejscach trudno dostÚpnych – fragmentach
Ăcian wokóï futryny, naroĝnikach – wygodniej
stosowaÊ pïaskie pÚdzle,
które umoĝliwiÈ
precyzyjnÈ pracÚ
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pozostawiaÊ smugi). PozostaïÈ powierzchniÚ
Ăcian malujemy duĝym waïkiem o takiej samej dïugoĂci wïosia jak w przypadku maïego
waïka. PierwszÈ warstwÚ nakïadamy ruchem
krzyĝowym od góry do doïu, po zamalowaniu
caïej powierzchni raz jeszcze nakïadamy far-

fot. Ampre
fot. Ampre

Malowanie

Co to jest?
Farba strukturalna. Nadaje Ăcianie fakturÚ, zastÚpujÈc tynki dekoracyjne. W odróĝnieniu od
tynków aplikacja takich farb jest duĝo ïatwiejsza
i mniej pracochïonna. Pod farby strukturalne
nie jest wymagane gïadkie podïoĝe – dlatego
farba ta moĝe sïuĝyÊ do zamaskowania nierównoĂci Ăcian. FakturÚ powierzchni uzyskuje siÚ
dziÚki postaci w jakiej farby te wystÚpujÈ:
gÚste masy, w skïad których wchodzÈ wypeïniacze o róĝnym uziarnieniu;
suche mieszanki do zmieszania z wodÈ,
pasty, które dodaje siÚ do zwykïej farby akrylowej.
Róĝne sposoby nakïadania farb strukturalnych umoĝliwiajÈ uzyskanie wielu efektów
dekoracyjnych. Najprostszym sposobem jest
nakïadanie farb strukturalnych specjalnymi
waïkami gumowymi, gÈbkowymi lub irchowymi. Do wykoñczenia powierzchni stosuje siÚ
pÚdzle, szpachelki, grzebienie lub szablony.
Farba laserunkowa. Tworzy transparentnÈ powïokÚ. Uĝywa siÚ jej na powierzchniach wczeĂniej pokrytych farbami kryjÈcymi. Farbami laserunkowymi moĝna malowaÊ caïe Ăciany, ale
najlepiej sprawdzajÈ siÚ na ich mniejszych fragmentach. PodkreĂlajÈ one bowiem i wydobywajÈ z tïa dominujÈce elementy malowane z
reguïy farbami kryjÈcymi.
Raufaza. To tapeta przeznaczona do malowania. FakturÚ powierzchni nadajÈ jej róĝnej
wielkoĂci wiórki drzewne umieszczone miÚdzy
warstwami papieru. GÚstoĂÊ ich rozmieszczenia moĝe byÊ róĝna.
Do malowania raufazy naleĝy uĝywaÊ dobrej
jakoĂci farb akrylowych. Takie tapety moĝna
wielokrotnie przemalowywaÊ.
Tapeta z wïókna szklanego. To tapeta o bardzo duĝej wytrzymaïoĂci na uszkodzenia mechaniczne. TrwaïoĂÊ tego materiaïu liczy siÚ
w dziesiÈtkach lat, niestety trudno usunÈÊ jÈ
ze Ăciany (wïókna szklane „stapiajÈ siÚ” z jej
powierzchniÈ).
Tapety z wïókna szklanego maluje siÚ
gÚstymi farbami. Ich faktura imituje tkaniny o róĝnorodnych splotach i ukïadzie
wïókien. Cienkie odmiany takich tapet
szklanego moĝna przyklejaÊ na suficie – pozwalajÈ wówczas zakryÊ jego niedoskonaïoĂci.

fot. Ampre

Wygïadzanie przeprowadza siÚ zazwyczaj
w dwóch etapach. W pierwszym naciÈgana
jest wstÚpna warstwa wyrównujÈca z gÚstej
zaprawy, a po jej wyschniÚciu i przeszlifowaniu – w etapie drugim – nakïada siÚ cienkÈ
warstwÚ wygïadzajÈcÈ.
Uwaga! Na Ăcianach, gdzie montowane bÚdzie oĂwietlenie ze ěródïem Ăwiatïa skierowanym na ich powierzchnie, gïadzie muszÈ
byÊ wyrównywane ze szczególnÈ dokïadnoĂciÈ. W przeciwnym razie najmniejsza nierównoĂÊ bÚdzie widoczna.
Koszt gïadzi gipsowej z robociznÈ
– 10–20 zï/m2 .

Dekoracyjne listwy Ăcienne i przypodïogowe
tworzÈ estetyczne wykoñczenie wnÚtrza

bÚ od góry do doïu, tym razem prostopadle do
podïogi.
Koszty malowania: robocizna
– 5–10 zï/m 2 ; materiaï – 2–5 zï/m 2 .

Tapetowanie
JeĂli Ăciana pokryta jest starÈ tapetÈ, prace
rozpoczynamy od jej usuniÚcia. Do tego celu
moĝna uĝyÊ rozpuszczalnego w wodzie preparatu do odklejania tapet. Zwilĝamy tapetÚ gÈbkÈ nasÈczonÈ preparatem, a nastÚpnie
szpachlÈ zeskrobujemy jÈ od góry. W przypadku tapet winylowych zrywa siÚ jedynie
wierzchniÈ warstwÚ.

fot. Stefania
fot. Caparol

¥ciany dziaïowe z pustaków szklanych stawia siÚ gïównie wtedy, gdy konieczne jest doĂwietlenie pomieszczenia, w którym nie ma okien. Coraz czÚĂciej materiaï ten wykorzystywany jest takĝe jako element
wystroju wnÚtrza

fot. Caparol

fot. Stefania
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¥ciany dziaïowe w nowym miejscu
Po postawieniu nowej Ăciany bardzo waĝny
jest wybór odpowiedniego poïÈczenia jej ze
stropem. ¥ciany murowane nie powinny byÊ
ïÈczone ze stropem na styk – jego ugiÚcie (np.
podczas osiadania budynku) doprowadziïoby
do pÚkniÚÊ w Ăcianach. Dlatego dobrze jest pozostawiÊ ok. 3 cm przerwy i wypeïniÊ jÈ piankÈ montaĝowÈ.
Miejsca poïÈczeñ pïyt gipsowo-kartonowych
ze stropem (i Ăcianami noĂnymi) uszczelnia siÚ
piankowÈ taĂmÈ z polietylenu albo taĂmÈ tïumiÈcÈ z weïny mineralnej.
Koszty Ăciany dziaïowej:
Robocizna: 20–30 zï/m2
Materiaï: bloczki gipsowe – 80–100 zï/m2
pustaki szklane – 150–300 zï/m2

ZDANIEM EKSPERTA
Jakie sÈ zalety stosowania akrylowych mas uszczelniajÈcych przy remoncie
Ăcian wewnÚtrznych?
Akryle sÈ to produkty na bazie wodnych emulsji akrylowych. OkreĂla siÚ je jako plastyczno-elastyczne uniwersalne kity uszczelniajÈce do wypeïniania wewnÚtrznych rys, spoin i pÚkniÚÊ. NadajÈ
siÚ one do tego typu zastosowañ z uwagi na szereg wïaĂciwoĂci. Do najistotniejszych naleĝÈ wïaĂnie elastycznoĂÊ oraz plastycznoĂÊ, przez co podatne sÈ na przenoszenie niewielkich ruchów
oraz naprÚĝeñ w betonie, tynku i murach, a wypeïnione mimi szczeliny wtórnie nie pÚkajÈ. Masy
akrylowe charakteryzujÈ siÚ ponadto duĝÈ przyczepnoĂciÈ do podïoĝy porowatych, dziÚki czemu dobrze przylegajÈ do niemal kaĝdego podïoĝa: betonu, tynku, gipsu, ceramiki budowlanej,
kamienia i drewna. Powierzchnia akrylu jest malowana i przyjmuje kaĝdÈ farbÚ, dlatego idealnie
maskuje rysy, pÚkniÚcia, miejsca ïÈczeñ pïyt g-k, Ălady po wkrÚtach itp.
Masy akrylowe stosuje siÚ równieĝ do uszczelnieñ wokóï parapetów, metalowych i drewnianych
ram okiennych, drzwiowych, kasetonów itp.
Akryle sÈ bezwonne i nieszkodliwe, bardzo ïatwe do aplikacji i formowania. DostÚpne sÈ najczÚĂciej w kartuszach 310 ml oraz tubach 80 ml.
Tomasz Mazurkiewicz
Specjalista ds. produktu firmy Den Braven
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¥ciany pokryte tapetÈ o wyraěnej fakturze
lub wzorze pomalowane farbami laserunkowymi
– póïprzezroczystymi
fot. Caparol

Wyburzenie Ăciany dziaïowej i plan postawienia nowej w innym miejscu wymaga konsultacji
z konstruktorem. PamiÚtajmy, ĝe jest to konieczne, nawet jeĂli mamy dokumentacjÚ domu. CzÚsto
bowiem w trakcie budowy dokonywane sÈ zmiany, które nie zawsze niestety uwzglÚdniane sÈ
w dokumentacji. Wyburzenie Ăcian dziaïowych
takĝe naleĝy powierzyÊ specjalistom.
Od rodzaju nowej Ăciany zaleĝeÊ bÚdÈ dalsze prace. Moĝe to byÊ lekka niska przesïona gipsowo-kartonowa lub peïna przegroda
(bloczki gipsowe) bÈdě pustaki szklane tzw.
luksfery. W przypadku dwóch ostatnich musimy zdaÊ siÚ na pomoc konstruktora. ½le usytuowana Ăcianka moĝe doprowadziÊ do przeciÈĝenia stropu.

fot. Tikkurila

fot. Tikkurila

Uwaga! Na opakowaniach tapet sÈ piktogramy, które informujÈ o tym, czy konieczne jest
zerwanie caïej tapety, czy tylko jej wierzchniej warstwy.
Tapetowanie rozpoczynamy od wyznaczenia pionowej linii ok. 50 cm od naroĝnika.
RolkÚ tapety dzielimy na bryty (odcinki)
o 5–10 cm dïuĝsze niĝ wysokoĂÊ Ăciany. JeĂli

fot. Finezja

Tapetowanie a rodzaj pomieszczenia
W pomieszczeniach, w których Ăciany naraĝone sÈ na uszkodzenia, np. przedpokoje, korytarze, klatka schodowa, lepiej stosowaÊ tapety z wïókna szklanego. Po przyklejeniu tych
tapet maluje siÚ je specjalnÈ farbÈ odpornÈ na
wielokrotne zmywanie i szorowanie. Do sypialni i innych pomieszczeñ o niewielkim naraĝeniu na zabrudzenie moĝna uĝyÊ najtañszych i najmniej trwaïych tapet papierowych.
Niska cena pozwala na czÚstszÈ ich wymianÚ.
Do kuchni i ïazienki stosuje siÚ specjalne
tapety winylowe o duĝej odpornoĂci na szorowanie. Nie dorównujÈ one jednak trwaïoĂciÈ i odpornoĂciÈ na zabrudzenie pïytkom
ceramicznym, a w bezpoĂrednim sÈsiedztwie kuchenek, zlewozmywaków nie warto
ich ukïadaÊ – szybko pokryjÈ siÚ trudnymi
do usuniÚcia plamami tïuszczu.
Koszty tapetowania: robocizna
– 8–15 zï/m2 ; materiaï – 5–20 zï/m2 .

fot. Ateny

Stalowa blacha nierdzewna czy okïadzina
Ăcienna z mlecznego szkïa to wykoñczenia, które
pozwolÈ nam szybko zapeïniÊ przestrzeñ po pïytkach ceramicznych

tapeta nie ma powtarzajÈcych siÚ wzorów
w regularnych odstÚpach, moĝna od razu
przyciÈÊ wiÚcej brytów, przykïadajÈc je do
pierwszego. JeĂli zaĂ wzór siÚ powtarza, lepiej
bryty ciÈÊ stopniowo – jeden za drugim – dopasowujÈc je do siebie przed przyklejeniem.
Klej naleĝy rozprowadziÊ na poïowie brytu
od Ărodka do brzegów. NastÚpnie czÚĂÊ
z klejem zïoĝyÊ na póï, nie dociskajÈc miejsc
zgiÚcia. Tak samo postÚpujemy z drugÈ czÚĂciÈ tapety. NastÚpnie pierwszÈ czÚĂÊ tapety
przykïadamy do górnej krawÚdzi Ăciany (ok.
2–3 cm od sufitu), rozkïadamy jÈ i dociskamy suchÈ szmatkÈ od Ărodka do zewnÈtrz.
To samo naleĝy zrobiÊ z drugÈ czÚĂciÈ tapety,
przytrzymujÈc jednoczeĂnie górnÈ.

Efekt postarzenia uzyskamy, stosujÈc np. stylowe tapety, fototapety zaĂ nadadzÈ wnÚtrzu bardziej nowoczesny charakter
Gïadkie Ăciany moĝna ozdobiÊ ciekawÈ
grafikÈ, wykorzystujÈc gotowe szablony lub ciekawe naklejki
fot. Dekorador

fot. Deante

fot. Poliform

¥ciany wewnÚtrzne
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