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¥CIANKI Z PYT G-K I G-W

Lekki podziaï
W

nÚtrze domu jest rozdzielone na
poszczególne pomieszczenia przez
Ăciany konstrukcyjne oraz Ăciany
dziaïowe. Pierwsze z nich muszÈ mieÊ solidnÈ budowÚ, gdyĝ ich gïównym zadaniem
jest przenoszenie znacznych obciÈĝeñ ze
stropów oraz kondygnacji znajdujÈcych siÚ
nad nimi. FunkcjÚ przegród peïniÈ niejako przy okazji. Ich budowa musi byÊ zatem dosyÊ masywna. W przeciwieñstwie
do Ăcian konstrukcyjnych, Ăciany dziaïowe mogÈ mieÊ zdecydowanie delikatniejszÈ konstrukcjÚ. Jej zadaniem jest bowiem
utrzymanie wïasnego ciÚĝaru oraz ciÚĝaru
ewentualnego wyposaĝenia (póïki, kinkiety, obrazy itp.).

ZALETY
Jeszcze caïkiem niedawno do budowy Ăcianek dziaïowych uĝywano przede wszystkim: cegieï, keramzytu, bloczków gazobetonowych oraz silikatów. Wprawdzie
ciÚĝkie i masywne przegrody znakomicie pochïaniajÈ děwiÚk, ale sÈ jednoczeĂnie dodatkowym obciÈĝeniem dla konstrukcji budynku, a ponadto ich wykonanie
wiÈĝe siÚ ze sporymi wydatkami i nakïadami pracy. AlternatywÈ sÈ Ăcianki z pïyt
gipsowo-kartonowych – lekkie, stosunkowo tanie i ïatwe w montaĝu. Z punktu widzenia inwestora gips ma szereg zalet jako materiaï. JednÈ z najwaĝniejszych jest
niewielki ciÚĝar. DziÚki temu przegrody z

Pïyty gipsowokartonowe (ostatnio
równieĝ gipsowowïóknowe), bardzo
szybko staïy siÚ
materiaïem niezwykle
chÚtnie uĝywanym
do ksztaïtowania
nowoczesnych
wnÚtrz. Inwestorzy
wykorzystujÈ
je zarówno
w pomieszczeniach
biurowych, jak
i mieszkalnych.
Ich lekkoĂÊ, dobre
wïaĂciwoĂci izolacyjne
oraz ïatwy proces
obróbki pozwalajÈ
bowiem na swobodne
gospodarowanie
przestrzeniÈ.
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pïyt g-k moĝna wznosiÊ praktycznie w kaĝdym miejscu. Nie tylko w budynkach nowoczesnych, ale nawet w kilkudziesiÚcioletnich domach, których stropy majÈ czÚsto
znacznie niĝszÈ wytrzymaïoĂÊ niĝ te ukïadane wspóïczeĂnie. ¥ciany z pïyt gipsowo-kartonowych (gipsowo-wïóknowych)
majÈ gïadkÈ powierzchniÚ i nie trzeba ich
tynkowaÊ. Ich szkielet stanowiÈ przewaĝnie profile wykonane z blachy stalowej
gruboĂci 0,6 mm (ocynkowane, zimnogiÚte), aluminiowej lub konstrukcje z krawÚdziaków drewnianych. Pïyty mocowane
sÈ do tej konstrukcji wkrÚtami nierdzewnymi. We wnÚtrzu Ăcianek bez problemu
moĝna ukryÊ róĝnego rodzaju instalacje.
Poniewaĝ same pïyty majÈ zbyt maïÈ izolacyjnoĂÊ akustycznÈ, konstrukcje uzupeïniane sÈ weïnÈ mineralnÈ lub szklanÈ
umieszczanÈ w stelaĝu pomiÚdzy pïytami. WĂród najwaĝniejszych zalet Ăcianek
dziaïowych o budowie szkieletowej, inwestorzy wymieniajÈ moĝliwoĂÊ ïatwego
i szybkiego demontaĝu w przypadku zmiany koncepcji zagospodarowania wnÚtrza.
W przypadku Ăcian wznoszonych z cegieï
ich usuniÚcie wiÈĝe siÚ z powaĝnymi pracami budowlanymi.

ELEMENTY SKADOWE
PYTY GIPSOWO-KARTONOWE

Ich rdzeñ wykonuje siÚ z czystego zaczynu gipsowego. Jest on nastÚpnie obkïadany
z obu stron mocnym kartonem, który nadaje pïytom gïadkoĂÊ oraz niezbÚdnÈ wytrzymaïoĂÊ. Z uwagi na to, ĝe Ăciankami
dziaïowymi z gipsu wyodrÚbniane sÈ pomieszczenia o róĝnym przeznaczeniu, dostÚpne na rynku produkty róĝniÈ siÚ wïaĂciwoĂciami. W handlu moĝna spotkaÊ
nastÚpujÈce rodzaje pïyt gipsowo-kartonowych: GKB – zwykïa, GKF – o podwyĝszonej odpornoĂci na dziaïanie ognia
(obu moĝna uĝywaÊ we wnÚtrzach, w któ-
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Pïyty g-k i g-w powinny byÊ odpowiednio
dobrane do rodzaju pomieszczenia, a takĝe naleĝycie
przechowywane przed montaĝem

rych wilgotnoĂÊ powietrza nie przekracza 70%), GKBI – wodoodporna, GKFI –
o podwyĝszonej odpornoĂci na dziaïanie
ognia (kolejne dwie odmiany przeznaczone sÈ do pomieszczeñ, w których wilgotnoĂÊ powietrza przekracza 70% do 12 godzin w ciÈgu doby). Ogólnie rzecz ujmujÈc
produkty wodoodporne majÈ kolor zielony, pïyty zwykïe – jasnoszary. Standardowa
dïugoĂÊ pïyt gipsowo-kartonowych wynosi 2000–3000 mm, najczÚĂciej spotykana szerokoĂÊ – 1200 lub 1250 mm (dostÚpne sÈ równieĝ wymiary nieco mniejsze od
900 mm), a gruboĂÊ 12,5 mm (dostÚpne
sÈ takĝe gruboĂci: 6,5 m, 9,5 mm, 15 mm,
18 mm, 20 mm i 25 mm). KrawÚdzie pïyt
g-k sÈ proste lub profilowane i w zaleĝnoĂci od tego stosuje siÚ róĝne sposoby ich ïÈczenia podczas wznoszenia Ăciany.
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krawÚdě KS, AK – krawÚdě skoĂna, nadaje siÚ do
spoinowania poïÈczeñ z uĝyciem siatki lub taĂmy
zbrojÈcej

krawÚdě KP – krawÚdě prosta – w pïytach, których
poïÈczenia nie bÚdÈ widoczne

PYTY GIPSOWO-WÓKNOWE
Wytwarzane sÈ z mieszaniny 80% gipsu i 20% wïókna celulozowego, która jest
sprasowywana pod wysokim ciĂnieniem.
Ich niewÈtpliwÈ zaletÈ jest duĝa odpornoĂÊ
na Ăciskanie. DziÚki temu wkrÚt ze specjalnym koïkiem do pustych przestrzeni jest
w stanie uděwignÈÊ nawet 50 kg, zwykïy
wkrÚt 30 kg, a gwóědě 17 kg. Pïyty g-w sÈ
znacznie bardziej odporne na uszkodze-

materiaâ rdzenia

krawÚdě PRO – spïaszczona, nadaje siÚ do spoinowania
poïÈczeñ z uĝyciem siatki lub taĂmy zbrojÈcej. Wymaga
uĝycia mas szpachlowych o najwyĝszej jakoĂci

Ksztaty krawÚdzi najczÚĂciej uĝywanych pïyt
g-k i g-w

rodzaje pâyt gipsowo-kartonowych
symbol pâyty

KrawÚdě KPOS, Vario – modyfikacja tradycyjnej
krawÚdzi typu KS lub AK. Przy takich krawÚdziach
poïÈczenia nie wymagajÈ zbrojenia taĂmÈ (nie powino
siÚ tu uĝywaÊ siatek samoprzylepnych)

gruboğý

GKB

Gips bez dodatków

6,5 do 18 mm

GKBI

Gips z dodatkiem silikonu, lub czysty gips pokryty impregnowanym kartonem

12,5 mm

GKF

Gips zbrojony wâóknem szklanym

6,5 do 25 mm

GKFI

Gips impregnowany i zbrojony wâóknem szklanym
lub gips zbrojony i karton impregnowany

10 do 12,8 mm

WĂród najwaĝniejszych zalet
Ăcianek dziaïowych o budowie
szkieletowej, inwestorzy
wymieniajÈ moĝliwoĂÊ ïatwego
i szybkiego demontaĝu
w przypadku zmiany koncepcji
zagospodarowania wnÚtrza.
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Profile metalowe wykonane sÈ z lekkiej
ocynkowanej blachy stalowej lub z aluminium

nia mechaniczne niĝ pïyty g-k, oraz majÈ
znacznie wyĝsze parametry wodoodpornoĂci i ognioodpornoĂci. DïugoĂÊ oraz szerokoĂÊ pïyt gipsowo-wïóknowych jest zróĝnicowana i wynosi 1200 x 2000 mm (do
3000 mm) lub 1000 x 1500 mm. Ich gruboĂÊ waha siÚ natomiast od 10 do 18 mm.
KrawÚdzie pïyt g-w sÈ proste, a wytrzymaïoĂÊ materiaïu sprawia, ĝe nie wymagajÈ one
wzmocnienia poïÈczeñ taĂmami. ZbÚdne
sÈ równieĝ listwy ochraniajÈce naroĝniki.

PROFILE
Elementy te wykonuje siÚ z ocynkowanej
blachy stalowej lub aluminium. DostÚpne sÈ
w róĝnych szerokoĂciach: 50, 75 i 100 mm.
Aby wykonaÊ szkielet Ăcianki dziaïowej
niezbÚdne sÈ profile: UW (mocowane do
podïogi i sufitu, CW (montowane do Ăcian
oraz ustawiane w konstrukcji jako sïupki co
600 mm) oraz UA (oĂcieĝnicowe – ustawia
siÚ je w pionie w miejscach, którym trzeba zapewniÊ zwiÚkszonÈ wytrzymaïoĂÊ np.
otwór drzwiowy). Uwaga! Na rynku pojawiïy siÚ ostatnio profile wykonane z bardzo
cienkiej blachy. SpecjaliĂci zgodnie odradzajÈ ich uĝycie, poniewaĝ nie zachowujÈ
one odpowiedniej sztywnoĂci. Jeĝeli nie
jesteĂmy pewni, czy dany produkt speïnia
niezbÚdne wymogi lepiej jest doïoĝyÊ kilka
zïotych i wybraÊ profil markowy o uznanej renomie. BÚdziemy mieÊ wówczas
pewnoĂÊ, ĝe wznoszona Ăciana nie bÚdzie
siÚ odksztaïcaÊ i zachowa wytrzymaïoĂÊ.

W lekkich Ăciankach gipsowo-kartonowych rolÚ
izolacji peïni weïna mineralna

Do wzmocnienia brzegów Ăcian sïuĝÈ specjalne
profile naroĝnikowe

te dostÚpne sÈ w dïugoĂciach: 2000, 2500
i 3000 mm. Wykonuje siÚ je z blachy ocynkowanej lub aluminium. Pierwszy z tych
materiaïów nie jest jednak polecany przez
specjalistów. Listwy mocowane sÈ bowiem
do Ăciany za pomocÈ masy szpachlowej, a ta
znaczÈco przyspiesza korozjÚ nawet dobrze
zabezpieczonej stali.

MASY SZPACHLOWE
Masy szpachlowe pozwalajÈ prawidïowo
wykoñczyÊ ĂcianÚ dziaïowÈ (ukryÊ miejsca ïÈczenia
pïyt oraz zamaskowaÊ blachowkrÚty)

IZOLACJA
Aby Ăciana szkieletowa naleĝycie chroniïa przed haïasem, naleĝy pomiÚdzy dwiema warstwami pïyt gipsowo-kartonowych
umieĂciÊ weïnÚ mineralnÈ lub szklanÈ.
Najlepiej nadajÈ siÚ do tego celu sztywne
pïyty, które ïatwo jest zamocowaÊ w konstrukcji. Ich standardowe wymiary to
500 x 1000 mm lub 600 x 1200 mm. Moĝna
oczywiĂcie uĝywaÊ takĝe mat z miÚkkiej
weïny, które sÈ tañsze, ale znacznie trudniej jest je osadziÊ w stelaĝu w taki sposób,
aby nie przemieszczaïy siÚ pod wpïywem
wïasnego ciÚĝaru.

LISTWY NARO¿NIKOWE
SïuĝÈ do ochrony zewnÚtrznych naroĝników Ăcianek dziaïowych, które sÈ najbardziej naraĝone na wgniecenia. Listwy

Pod tÈ ogólnÈ nazwÈ kryjÈ siÚ mieszanki
gipsu i innych skïadników, którymi wypeïnia siÚ poïÈczenia pomiÚdzy pïytami.
W handlu dostÚpne sÈ pod postaciÈ suchych mieszanek (rozrabia siÚ je z wodÈ) lub
teĝ jako pasty gotowe do uĝycia. Niektóre
masy szpachlowe mogÈ byÊ uĝywane tylko
w poïÈczeniu z taĂmÈ lub siatkÈ zbrojÈcÈ.
Inne nie wymagajÈ ich uĝycia, a mimo to
doskonale maskujÈ poïÈczenia i sÈ bardzo
mocne. Do pïyt giÚtych na sucho stosuje
siÚ natomiast masy szpachlowe, które tworzÈ spoiny o duĝej elastycznoĂci.

TA¥MY I SIATKI
DziÚki tym elementom moĝliwe jest wzmacnianie styków pomiÚdzy pïytami oraz zabezpieczanie naroĝników wewnÚtrznych.
Uĝycie taĂmy lub siatki sprawia, ĝe po zaschniÚciu masy szpachlowej nie pojawiajÈ
siÚ na niej pÚkniÚcia. Na 1 m2 pïyty zuĝywa siÚ przeciÚtnie 1,4 m.b. zabezpieczenia.
DostÚpne w handlu rolki zawierajÈ od 20
do 150 m siatki lub taĂmy.
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do pïyt g-k

papierowe wzmocnione aluminium
(oprócz zwykïych funkcji mogÈ równieĝ
zastÚpowaÊ naroĝniki zabezpieczajÈce naroĝa zewnÚtrzne Ăcian dziaïowych).
z wïókna szklanego (fizeliny) – odporne na wilgoÊ.

do pïyt g-w

WKR}TY
DOBRZE

½LE

½LE

BlachowkrÚty sïuĝÈ do zamocowania pïyt na stelaĝu

rys.. RIGIPS

1. pïyty g-k gr. 12,5 mm
2. profil sïupkowy co 60 cm
3. profil poziomy
4. wkrÚty co 25 cm
5. koïki rozporowe lub dyble, max co
100 cm
6. masa szpachlowa, taĂma spoinowa
7. taĂma uszczelniajÈca szer. 75 mm,
masa szpachlowa
8. weïna mineralna kamienna lub szklana

¥ciana dziaïowa na konstrukcji z profili z pojedynczym poszyciem pïytÈ gipsowo-kartonowÈ

rys.. RIGIPS

1. pïyty g-k gr. 12,5 mm
2. profil sïupkowy co 60 cm
3. profil poziomy
4. wkrÚty – pierwsza warstwa poszycia
5. wkrÚty – druga warstwa poszycia
6. koïki rozporowe lub dyble, max co
100 cm
7. masa szpachlowa, taĂma spoinowa
8. taĂma uszczelniajÈca szer. 75 mm,
masa szpachlowa
9. weïna mineralna kamienna lub szklana

¥ciana dziaïowa na konstrukcji z profili z podwójnym poszyciem pïytÈ gipsowo-kartonowÈ

Siatki wykonane sÈ z wïókna szklanego.
W zaleĝnoĂci od typu mogÈ byÊ samoprzylepne lub mocowane za pomocÈ masy szpachlowej.
Jeĝeli chodzi o taĂmy, to w handlu spoty-
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kane sÈ nastÚpujÈce ich typy:
papierowe zwykïe lub samoprzylepne (sÈ
tanie i ïatwe do przyklejenia, ale pod wpïywem wilgoci zawartej w masie szpachlowej
mogÈ siÚ lekko marszczyÊ).

Pïyty gipsowo-kartonowe przytwierdza siÚ
do stelaĝa za pomocÈ blachowkrÚtów o Ărednicy 3,5 mm odpornych na rdzÚ (w przypadku pïyt g-w wkrÚty te zaopatrzone sÈ w niewielkie wypustki tzw. wÈsy). Wprowadza
siÚ je prostopadle w odlegïoĂci minimum
1-1,5 cm od brzegu pïyty, w rozstawie nie
wiÚkszym niĝ 25 cm. epek wkrÚta powinien byÊ lekko zagïÚbiony w kartonie (nie
moĝe wystawaÊ, wchodziÊ w gips krzywo
lub zbyt gïÚboko przy jednoczesnym wykruszeniu materiaïu.

PREPARAT GRUNTUJkCY
¥cianÚ dziaïowÈ z pïyt gipsowo-kartonowych moĝna tapetowaÊ, malowaÊ lub oklejaÊ pïytkami ceramicznymi po uprzednim
zagruntowaniu ich powierzchni specjalnym preparatem dostarczanym przez producentów pïyt. Wyrównuje on nasiÈkliwoĂÊ i w przypadku jego niezastosowania
na powierzchni farby lub tapety mogÈ pojawiaÊ siÚ wykwity.

JAKIEJ ¥CIANY
POTRZEBUJEMY?
Konstrukcja szkieletowa z okïadzinami
z pïyt gipsowo-kartonowych jest konstrukcjÈ dosyÊ prostÈ, ale warto pamiÚtaÊ, ĝe rozwiÈzanie to ma szereg róĝnych wariantów,
które warto dostosowaÊ do oczekiwañ inwestora i zadañ, jakie ma speïniaÊ Ăcianka dziaïowa.
Do rozdzielenia dwóch pokoi wystarczy na
ogóï Ăcianka z poszyciem z pojedynczej
warstwy pïyt. Jest to rozwiÈzanie najprostsze i jednoczeĂnie najlĝejsze (20-25 kg/m2).
Do podïogi oraz sufitu przykrÚca siÚ profile UW, a nastÚpnie wprowadza siÚ w nie
sïupki CW tej samej szerokoĂci (w odlegïoĂciach 0,6 m od siebie). KonstrukcjÚ
tÚ okïada siÚ nastÚpnie pïytami gipsowo-kartonowymi (gipsowo-wïóknowymi)
o gruboĂci 12,5 mm. WewnÈtrz Ăciany
umieszcza siÚ weïnÚ mineralnÈ o gÚstoĂci 15-70 kg/m3. GruboĂÊ konstrukcji jest
uzaleĝniona od rodzaju uĝytych profili i moĝe wynosiÊ 75, 100 lub 125 mm.
Jeĝeli zaleĝy nam na poprawie izolacyjno-
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Konstrukcja szkieletowa z okïadzinami z pïyt g-k jest konstrukcjÈ dosyÊ prostÈ, ale warto pamiÚtaÊ, ĝe
rozwiÈzanie to ma szereg róĝnych wariantów, które warto dostosowaÊ do oczekiwañ inwestora i zadañ, jakie
ma speïniaÊ Ăcianka dziaïowa.
Ăci akustycznej wznoszonej Ăciany, wówczas
moĝemy z obu stron do pierwszej warstwy
pïyt g-k przytwierdziÊ drugÈ (za pomocÈ blachowkrÚtów). GruboĂÊ Ăciany z podwójnÈ warstwÈ pïyt zwiÚkszy siÚ tylko
o 25 mm, natomiast jej izolacyjnoĂÊ akustyczna poprawi siÚ o jakieĂ 4-5 dB. Naleĝy
pamiÚtaÊ o tym, aby pïyty drugiej warstwy
przykrÚcaÊ do sïupków z przesuniÚciem
(w stosunku do pierwszej warstwy) równym poïowie szerokoĂci pïyty (najlepiej
przeciÈÊ pierwszÈ pïytÚ na póï). ¥ciany
o konstrukcji opisanej powyĝej majÈ nieco wyĝszÈ masÚ (od 42 do 65 kg/m2) oraz
gruboĂÊ (100, 125 lub 150 mm).
¥ciany z podwójnym poszyciem moĝna równieĝ skonstruowaÊ nieco inaczej. Ich sïupki
mogÈ byÊ uïoĝone w dwóch liniach. Przy
takim rozwiÈzaniu profile UW muszÈ byÊ
szersze od profili CW (np. UW – 100 mm
z CW – 50 mm lub UW – 100 mm z CW
– 75 mm). Sïupki rozstawia siÚ co 0,3 m
i przytwierdza na przemian raz do prawej
krawÚdzi profilu UW raz do lewej.
¥cianki dziaïowe o konstrukcji szkieletowej
wzniesione o oparciu o pojedynczy profil
CW majÈ jednÈ powaĝnÈ wadÚ – nie moĝna poprowadziÊ przez nie np. rur kanalizacyjnych (maksymalna gruboĂÊ przewodów prowadzonych w zwykïej Ăcianie g-k

od zaznaczenia miejsc na Ăcianach, podïodze i suficie, do których przytwierdzone
bÚdÈ profile obrysowe. Przed ich przykrÚceniem (najlepiej za pomocÈ koïków rozporowych do szybkiego montaĝu rozmieszczonych nie rzadziej niĝ co 1000 mm) naleĝy
koniecznie uïoĝyÊ taĂmÚ tïumiÈcÈ drgania
(filc, guma, korek). Poprawi to równieĝ tïumienie děwiÚków przez przegrodÚ.
Profili w miarÚ moĝliwoĂci nie naleĝy
sztukowaÊ. Dïugie, jednorodne odcinki
znacznie lepiej speïniajÈ swoje zadanie.
NastÚpnym etapem prac jest ustawienie
sïupków (co 0,6 lub 0,3 m w zaleĝnoĂci
od wariantu Ăciany). KrawÚdzie otworu,
w którym majÈ byÊ zamontowane drzwi

nie powinna przekraczaÊ poïowy jej gruboĂci). RozwiÈzaniem jest Ăcianka instalacyjna, która moĝe mieÊ od 130 do 330 mm
gruboĂci. Zbudowana jest ona z dwóch oddzielnych Ăcian szkieletowych odsuniÚtych od siebie o kilka lub kilkanaĂcie centymetrów.

JAK TO SI} ROBI?
Ustawienie lekkiej Ăcianki szkieletowej nie
jest trudne, ale wymaga przestrzegania szeregu zaleceñ. Ich zlekcewaĝenie moĝe zaowocowaÊ tym, ĝe efekt koñcowy daleki
bÚdzie od oczekiwañ.
Prace naleĝy rozpoczÈÊ od dokïadnego wyznaczenia poïoĝenia przyszïej Ăciany, a wiÚc
Sztukowane pïyty nie mogÈ siÚ ïÈczyÊ w jednej linii

Stawianie lekkiej Ăcianki dziaïowej polega na stosowaniu zasad opracowanych przez producenta systemu.
Niezwykle waĝne np. jest to, by podkleiÊ profile przyïÈczeniowe – mocowane do sufitu i podïogi, czasem równieĝ do Ăcian murowanych – taĂmÈ wygïuszajÈcÈ (a),
nie przykrÚcaÊ profili pionowych do poziomych (b), pïyty
zaĂ przytwierdzaÊ jedynie do sïupków (c)

fot. RIGIPS
fot

c)

fot. RIGIPS
fot

b)

fot. KNAUF
fot

a)
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P YT GIPSOWO-KARTONOWYCH
Jeĝeli pïyty skïadowane sÈ na wolnym
powietrzu i dojdzie do ich zawilgocenia, to
nastÚpuje znieksztaïcenie materiaïu, a karton pokrywajÈcy gipsowy rdzeñ rwie siÚ
podczas wkrÚcania wkrÚtów. Kolejne niepoĝÈdane konsekwencje pojawiajÈ siÚ po
wyschniÚciu pïyt. Ich powierzchnia zaczyna
bowiem pÚkaÊ, a na powierzchni kartonu
pojawiajÈ siÚ wykwity. Dlatego teĝ naleĝy
pamiÚtaÊ, aby pïyty g-k zawsze przechowywaÊ zawiniÚte w foliÚ i zabezpieczone
przed wpïywem warunków pogodowych.
Jeĝeli zastosowane przy konstruowaniu
Ăciany profile CW sÈ zbyt dïugie, to Ăciana ulegnie deformacji i pojawiÈ siÚ na niej
rysy. Dlatego teĝ profile powinny mieÊ dïugoĂÊ o 1-2 cm krótszÈ od wysokoĂci pomieszczenia.

Jeĝeli poïÈczenia zostanÈ zaszpachlowane bez uĝycia taĂmy, a masa szpachlowa byïa nieodpowiednia do przeprowadzenia takiego zabiegu, to na zaschniÚtej
powierzchni bardzo szybko pojawiÈ siÚ rysy. ZaschniÚta masa nie bÚdzie trzymaÊ siÚ
podïoĝa. Bez taĂmy moĝna nakïadaÊ wyïÈcznie takie produkty, które w warunkach
uĝytkowania majÈ wyraěnie zaznaczonÈ takÈ moĝliwoĂÊ.
Jeĝeli przed pomalowaniem pïyty g-k
nie zostaï zastosowany odpowiedni Ărodek gruntujÈcy, to pomalowana powierzchnia bÚdzie niejednolita i pojawiÈ siÚ na niej
wykwity. Zwykle pïyty gipsowo-kartonowe
muszÈ byÊ zagruntowane, chyba ĝe producent zaznacza w warunkach uĝytkowania,
ĝe zostaïy juĝ wstÚpnie zagruntowane.

Etapy wykañczania poïÈczeñ pïyt

2)

3)

4)

fot.. KNAUF
fot

1)
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muszÈ byÊ koniecznie wzmocnione profilami oĂcieĝnicowymi UA.
KolejnÈ czynnoĂciÈ jest dociÚcie pïyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wïóknowych.
Przy pracy tej naleĝy zachowaÊ szczególnÈ
starannoĂÊ i dokïadnoĂÊ. Warto równieĝ
pamiÚtaÊ, ĝe pïyta powinna byÊ o jakieĂ
15–17 mm krótsza niĝ wysokoĂÊ pomieszczenia. DziÚki temu bÚdzie siÚ mogïa bez
problemu odksztaïcaÊ po zamontowaniu.
Pïyty nie powinny dotykaÊ podïogi, stropu ani Ăcian konstrukcyjnych, gdyĝ spowoduje to przenoszenie przez nie děwiÚków.
Najlepiej pozostawiÊ okoïo 10-milimetrowe odstÚpy od sufitu i okoïo 5-milimetrowe od Ăcian bocznych.
W miarÚ moĝliwoĂci naleĝy unikaÊ niepotrzebnego sztukowania pïyt, a jeĝeli zajdzie
juĝ taka potrzeba (np. jeĂli pomieszczenie
jest wyĝsze niĝ dïugoĂÊ standardowych
pïyt – 3 m), to naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe poïÈczenie nie mogÈ znajdowaÊ siÚ w jednej
linii na dïugoĂci caïej Ăciany! OdlegïoĂÊ
pomiÚdzy sÈsiadujÈcymi ïÈczeniami powinna wynosiÊ minimum 400 mm. Pïyty
ukïadane wokóï otworu drzwiowego naleĝy wyciÈÊ w ksztaïcie litery L, a ich ïÈczenie powinno przypadaÊ moĝliwie jak
najbliĝej Ărodka nadproĝa. Pozwala to zapobiec pÚkaniu zïÈcza.
Pïyty przykrÚca siÚ blachowkrÚtami wyïÈcznie do profili pionowych. Mocowanie
do profili UW moĝe spowodowaÊ uszkodzenie pïyt na przykïad pod wpïywem
przewidywanego konstrukcyjnie ugiÚcia
stropu.
Kolejne pïyty gipsowo-kartonowe dosuwa
siÚ do poprzednich „na styk”. W przypadku pïyt gipsowo-wïóknowych moĝliwe sÈ
natomiast dwa rozwiÈzania. Albo przysuwa
siÚ je maksymalnie blisko i skleja ze sobÈ
specjalnym klejem poliuretanowym, albo
teĝ pozostawia siÚ szczelinÚ równÈ poïowie
gruboĂci pïyty, którÈ wypeïnia siÚ nastÚpnie masÈ szpachlowÈ.
Po zamocowaniu pïyt po jednej stronie
Ăcianki moĝna rozprowadziÊ niezbÚdne instalacje (wodne, elektryczne) oraz wyciÈÊ
otwory instalacyjne pod gniazdka elektryczne i wïÈczniki. Kolejnym etapem jest
rozmieszczenie wewnÈtrz Ăciany izolacji
akustycznej z weïny mineralnej lub waty szklanej. O ile zamontowanie sztywnych pïyt z owych materiaïów nie nastrÚcza
wiÚkszych kïopotów, to uĝycie miÚkkich
mat wymaga zawieszenia ich na wkrÚtach
przymocowanych do profili pionowych.

¥CIANKI Z PYT G-K I G-W

Ustawienie lekkiej Ăcianki szkieletowej nie jest trudne, ale wymaga przestrzegania szeregu zaleceñ. Ich
zlekcewaĝenie moĝe zaowocowaÊ tym, ĝe efekt koñcowy daleki bÚdzie od oczekiwañ.
a)

b)

taĂma zbrojÈca

c)

d)

Sposoby szpachlowania spoin o róĝnych ksztaïtach
Elementy gotowej Ăciany gipsowo-kartonowej

2

6

3

7

1 – taĂma uszczelniajÈca

4

2 – profil poziomy (przyïÈczeniowy)
3 – profil pionowy (sïupek)
4 – otwór w sïupku do przeprowadzenia

5

przewodów instalacyjnych
5 – izolacja akustyczna z weïny

9

mineralnej
6 – pierwsza warstwa pïyt g-k

10

7 – druga warstwa pïyt g-k
8 – blachowkrÚty
9 – taĂma zbrojÈca
10 – masa szpachlowa
11 – wykoñczenie powierzchni, np. farbÈ

rys. NORGIPS

11

akrylowÈ

8

1

NAJWA¿NIEJSZE

mit

Z pïyt gipsowo-kartonowych moĝna wykonywaÊ tylko proste odcinki Ăcian.

Nieprawda! W ofercie rynkowej znajdujÈ siÚ m.in. pïyty, które moĝna giÈÊ na sucho.
WykorzystujÈc je moĝna uzyskaÊ zarówno ïuki wklÚsïe (o promieniu wewnÚtrznym równym minimum 60 cm), jak i wypukïe (o promieniu zewnÚtrznym dochodzÈcym do 110 cm). Pïyty giÚte mocuje siÚ do metalowych stelaĝy. SÈ one ponacinane na caïej swej dïugoĂci i dziÚki temu
moĝna formowaÊ z nich ïuk o odpowiednim promieniu.

Zapobiega to ich opadaniu pod wïasnym
ciÚĝarem. Trzeba pamiÚtaÊ o tym, ĝe pasy weïny powinny byÊ o 10 mm szersze od
rozstawu sïupków (tak aby wypeïniïy nie
tylko przestrzeñ miÚdzy nimi, ale teĝ wewnÈtrz nich.
Pïyty po drugiej stronie stelaĝu przykrÚca siÚ w taki sposób, aby byïy przesuniÚte w stosunku do pïyt po przeciwnej stronie oraz aby ich ïÈczenia przypadaïy na
sÈsiednich sïupkach. Zdecydowanie poprawia to stabilnoĂÊ konstrukcji i izolacyjnoĂÊ Ăciany.
Podczas prac trudno jest uniknÈÊ ciÚcia
pïyt. Jeĝeli krawÚdě ma byÊ prosta, to wystarczy naciÈÊ materiaï od strony licowej
noĝem, a nastÚpnie przeïamaÊ. W przypadku pïyt g-k niezbÚdne bÚdzie jeszcze
przeciÚcie kartonu na spodniej stronie.
W przypadku linii ïamanych (np. otwory drzwiowe) naleĝy jednÈ czÚĂÊ przeciÈÊ
przy uĝyciu wyrzynarki elektrycznej lub
piïy, a drugÈ naciÈÊ i przeïamaÊ. Otwory
na gniazdka elektryczne najlepiej wyciÈÊ
otwornicÈ do drewna. Naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe
im bardziej precyzyjne bÚdÈ wszelkie ciÚcia, tym mniej pracy czeka nas przy wykañczaniu Ăcianki.
Dla koñcowego efektu niezwykle waĝnym
etapem sÈ prace wykoñczeniowe. PolegajÈ
one na pokryciu masÈ szpachlowÈ styków
pïyt oraz ïebków blachowkrÚtów. Sposób
postÚpowania zaleĝy od typu krawÚdzi
pïyty (przy montaĝu trzeba pamiÚtaÊ, ĝe
tylko dïuĝsze krawÚdzie pïyt sÈ wyprofilowane, natomiast w przypadku ïÈczenia
poziomego brzegi pïyt naleĝy odpowiednio
sfazowaÊ). Jeĝeli krawÚdě jest póïokrÈgïa,
styk naleĝy wypeïniÊ masÈ z dodatkiem
wïókien szklanych. KrawÚdě spïaszczona przeznaczona jest natomiast do szpachlowania masÈ zwykïÈ przy uĝyciu taĂmy zbrojÈcej. BruzdÚ na styku krawÚdzi,
które nie zostaïy przygotowane fabrycznie
lecz sfazowane podczas montaĝu, wypeïnia siÚ równieĝ zwykïÈ masÈ szpachlowÈ
stosujÈc siatkÚ. W kaĝdym z przypadków
zaschniÚtÈ masÚ szlifuje siÚ papierem Ăciernym o uziarnieniu 60. SzczelinÚ pomiÚdzy pïytami a sufitem i Ăcianami najlepiej
wypeïniÊ masÈ akrylowÈ, która zachowuje elastycznoĂÊ.
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