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CIANKI Z P YT G-K I G-W

Lekki podzia

 MAREK ELKOWSKI

W
n trze domu jest rozdzielone na 

poszczególne pomieszczenia przez 

ciany konstrukcyjne oraz ciany 

dzia owe. Pierwsze z nich musz  mie  so-

lidn  budow , gdy  ich g ównym zadaniem 

jest przenoszenie znacznych obci e  ze 

stropów oraz kondygnacji znajduj cych si

nad nimi. Funkcj  przegród pe ni  nieja-

ko przy okazji. Ich budowa musi by  za-

tem dosy  masywna. W przeciwie stwie 

do cian konstrukcyjnych, ciany dzia o-

we mog  mie  zdecydowanie delikatniej-

sz  konstrukcj . Jej zadaniem jest bowiem 

utrzymanie w asnego ci aru oraz ci aru 

ewentualnego wyposa enia (pó ki, kinkie-

ty, obrazy itp.).

ZALETY
Jeszcze ca kiem niedawno do budowy cia-

nek dzia owych u ywano przede wszyst-

kim: cegie , keramzytu, bloczków gazo-

betonowych oraz silikatów. Wprawdzie 

ci kie i masywne przegrody znakomi-

cie poch aniaj  d wi k, ale s  jednocze -

nie dodatkowym obci eniem dla kon-

strukcji budynku, a ponadto ich wykonanie 

wi e si  ze sporymi wydatkami i nak a-

dami pracy. Alternatyw  s cianki z p yt 

gipsowo-kartonowych – lekkie, stosunko-

wo tanie i atwe w monta u. Z punktu wi-

dzenia inwestora gips ma szereg zalet ja-

ko materia . Jedn  z najwa niejszych jest 

niewielki ci ar. Dzi ki temu przegrody z 

P yty gipsowo-

kartonowe (ostatnio 

równie  gipsowo-

w óknowe), bardzo 

szybko sta y si

materia em niezwykle 

ch tnie u ywanym 

do kszta towania 

nowoczesnych 

wn trz. Inwestorzy 

wykorzystuj

je zarówno 

w pomieszczeniach 

biurowych, jak 

i mieszkalnych. 

Ich lekko , dobre 

w a ciwo ci izolacyjne 

oraz atwy proces 

obróbki pozwalaj

bowiem na swobodne 

gospodarowanie 

przestrzeni .

fotfot. KANUF. KANUF
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p yt g-k mo na wznosi  praktycznie w ka -

dym miejscu. Nie tylko w budynkach no-

woczesnych, ale nawet w kilkudziesi cio-

letnich domach, których stropy maj  cz sto 

znacznie ni sz  wytrzyma o  ni  te uk a-

dane wspó cze nie. ciany z p yt gipso-

wo-kartonowych (gipsowo-w óknowych) 

maj  g adk  powierzchni  i nie trzeba ich 

tynkowa . Ich szkielet stanowi  przewa -

nie profile wykonane z blachy stalowej 

grubo ci 0,6 mm (ocynkowane, zimnogi -

te), aluminiowej lub konstrukcje z kraw -

dziaków drewnianych. P yty mocowane 

s  do tej konstrukcji wkr tami nierdzew-

nymi. We wn trzu cianek bez problemu 

mo na ukry  ró nego rodzaju instalacje. 

Poniewa  same p yty maj  zbyt ma  izo-

lacyjno  akustyczn , konstrukcje uzu-

pe niane s  we n  mineraln  lub szklan

umieszczan  w stela u pomi dzy p yta-

mi. W ród najwa niejszych zalet cianek 

dzia owych o budowie szkieletowej, in-

westorzy wymieniaj  mo liwo atwego 

i szybkiego demonta u w przypadku zmia-

ny koncepcji zagospodarowania wn trza. 

W przypadku cian wznoszonych z cegie

ich usuni cie wi e si  z powa nymi pra-

cami budowlanymi. 

ELEMENTY SK ADOWE
P YTY GIPSOWO-KARTONOWE  
Ich rdze  wykonuje si  z czystego zaczy-

nu gipsowego. Jest on nast pnie obk adany 

z obu stron mocnym kartonem, który na-

daje p ytom g adko  oraz niezb dn  wy-

trzyma o . Z uwagi na to, e ciankami 

dzia owymi z gipsu wyodr bniane s  po-

mieszczenia o ró nym przeznaczeniu, do-

st pne na rynku produkty ró ni  si  w a-

ciwo ciami. W handlu mo na spotka

nast puj ce rodzaje p yt gipsowo-karto-

nowych: GKB – zwyk a, GKF – o pod-

wy szonej odporno ci na dzia anie ognia 

(obu mo na u ywa  we wn trzach, w któ-

rych wilgotno  powietrza nie przekra-

cza 70%), GKBI – wodoodporna, GKFI – 

o podwy szonej odporno ci na dzia anie 

ognia (kolejne dwie odmiany przeznaczo-

ne s  do pomieszcze , w których wilgot-

no  powietrza przekracza 70% do 12 go-

dzin w ci gu doby). Ogólnie rzecz ujmuj c

produkty wodoodporne maj  kolor zielo-

ny, p yty zwyk e – jasnoszary. Standardowa 

d ugo  p yt gipsowo-kartonowych wy-

nosi 2000–3000 mm, najcz ciej spotyka-

na szeroko  – 1200 lub 1250 mm (dost p-

ne s  równie  wymiary nieco mniejsze od 

900 mm), a grubo  12,5 mm (dost pne

s  tak e grubo ci: 6,5 m, 9,5 mm, 15 mm, 

18 mm, 20 mm i 25 mm). Kraw dzie p yt 

g-k s  proste lub profilowane i w zale no-

ci od tego stosuje si  ró ne sposoby ich -

czenia podczas wznoszenia ciany.

P YTY GIPSOWO-W ÓKNOWE
Wytwarzane s  z mieszaniny 80% gip-

su i 20% w ókna celulozowego, która jest 

sprasowywana pod wysokim ci nieniem. 

Ich niew tpliw  zalet  jest du a odporno

na ciskanie. Dzi ki temu wkr t ze specjal-

nym ko kiem do pustych przestrzeni jest 

w stanie ud wign  nawet 50 kg, zwyk y

wkr t 30 kg, a gwó d  17 kg. P yty g-w s

znacznie bardziej odporne na uszkodze-

W ród najwa niejszych zalet 
cianek dzia owych o budowie 

szkieletowej, inwestorzy 
wymieniaj  mo liwo atwego 
i szybkiego demonta u
w przypadku zmiany koncepcji 
zagospodarowania wn trza.

P yty g-k i g-w powinny by odpowiednio P yty g-k i g-w powinny by  odpowiednio 

dobrane do rodzaju pomieszczenia, a tak e nale yciedobrane do rodzaju pomieszczenia, a tak e nale ycie 

przechowywane przed monta emprzechowywane przed monta em

GKB Gips bez dodatków 6,5 do 18 mm

GKBI Gips z dodatkiem silikonu, lub czysty gips pokry-
ty impregnowanym kartonem

12,5 mm

GKF Gips zbrojony w óknem szklanym 6,5 do 25 mm

GKFI Gips impregnowany i zbrojony w óknem szklanym 
lub gips zbrojony i karton impregnowany

10 do 12,8 mm

symbol p yty materia   rdzenia grubo

kraw d   PRO – sp aszczona, nadaje si  do spoinowania 

po cze  z u yciem siatki lub ta my zbroj cej. Wymaga 

u ycia mas szpachlowych o najwy szej jako ci

Ksztaty kraw dzi najcz ciej u ywanych p yt Ksztaty kraw dzi najcz ciej u ywanych p yt 

g-k i g-wg-k i g-w

Kraw d  KPOS, Vario – modyfikacja tradycyjnej 

kraw dzi typu KS lub AK. Przy takich kraw dziach 

po czenia nie wymagaj  zbrojenia ta m  (nie powino 

si  tu u ywa  siatek samoprzylepnych)

kraw d  KS, AK – kraw d  sko na, nadaje si  do 

spoinowania po cze  z u yciem siatki lub ta my 

zbroj cej

kraw d  KP – kraw d  prosta – w p ytach, których 

po czenia nie b d  widoczne

rodzaje p yt gipsowo-kartonowych

fo
t

fo
t.

K
N

A
U

F
. 

K
N

A
U

F



9 2 0 0 7 141

CIANKI Z P YT G-K I G-W

nia mechaniczne ni  p yty g-k, oraz maj

znacznie wy sze parametry wodoodporno-

ci i  ognioodporno ci. D ugo  oraz szero-

ko  p yt gipsowo-w óknowych jest zró -

nicowana i wynosi 1200 x 2000 mm (do 

3000 mm) lub 1000 x 1500 mm. Ich gru-

bo  waha si  natomiast od 10 do 18 mm. 

Kraw dzie p yt g-w s  proste, a wytrzyma-

o  materia u sprawia, e nie wymagaj  one 

wzmocnienia po cze  ta mami. Zb dne 

s  równie  listwy ochraniaj ce naro niki. 

PROFILE
Elementy te wykonuje si  z ocynkowanej 

blachy stalowej lub aluminium. Dost pne s

w ró nych szeroko ciach: 50, 75 i 100 mm. 

Aby wykona  szkielet cianki dzia owej 

niezb dne s  profile: UW (mocowane do 

pod ogi i sufitu, CW (montowane do cian 

oraz ustawiane w konstrukcji jako s upki co 

600 mm) oraz UA (o cie nicowe – ustawia 

si  je w pionie w miejscach, którym trze-

ba zapewni  zwi kszon  wytrzyma o  np. 

otwór drzwiowy). Uwaga! Na rynku poja-

wi y si  ostatnio profile wykonane z bardzo 

cienkiej blachy. Specjali ci zgodnie odra-

dzaj  ich u ycie, poniewa  nie zachowuj

one odpowiedniej sztywno ci. Je eli nie 

jeste my pewni, czy dany produkt spe nia 

niezb dne wymogi lepiej jest do o y  kilka 

z otych i wybra  profil markowy o uzna-

nej renomie. B dziemy mie  wówczas 

pewno , e wznoszona ciana nie b dzie 

si  odkszta ca  i zachowa wytrzyma o .

IZOLACJA
Aby ciana szkieletowa nale ycie chroni-

a przed ha asem, nale y pomi dzy dwie-

ma warstwami p yt gipsowo-kartonowych 

umie ci  we n  mineraln  lub szklan .

Najlepiej nadaj  si  do tego celu sztywne 

p yty, które atwo jest zamocowa  w kon-

strukcji. Ich standardowe wymiary to 

500 x 1000 mm lub 600 x 1200 mm. Mo na

oczywi cie u ywa  tak e mat z mi kkiej 

we ny, które s  ta sze, ale znacznie trud-

niej jest je osadzi  w stela u w taki sposób, 

aby nie przemieszcza y si  pod wp ywem 

w asnego ci aru.

LISTWY NARO NIKOWE
S u  do ochrony zewn trznych naro -

ników cianek dzia owych, które s  naj-

bardziej nara one na wgniecenia. Listwy 

te dost pne s  w d ugo ciach: 2000, 2500 

i 3000 mm. Wykonuje si  je z blachy ocyn-

kowanej lub aluminium. Pierwszy z tych 

materia ów nie jest jednak polecany przez 

specjalistów. Listwy mocowane s  bowiem 

do ciany za pomoc  masy szpachlowej, a ta 

znacz co przyspiesza korozj  nawet dobrze 

zabezpieczonej stali.

MASY SZPACHLOWE
Pod t  ogóln  nazw  kryj  si  mieszanki 

gipsu i innych sk adników, którymi wy-

pe nia si  po czenia pomi dzy p ytami. 

W handlu dost pne s  pod postaci  su-

chych mieszanek (rozrabia si  je z wod ) lub 

te  jako pasty gotowe do u ycia. Niektóre 

masy szpachlowe mog  by  u ywane tylko 

w po czeniu z ta m  lub siatk  zbroj c .

Inne nie wymagaj  ich u ycia, a mimo to 

doskonale maskuj  po czenia i s  bardzo 

mocne. Do p yt gi tych na sucho stosuje 

si  natomiast masy szpachlowe, które two-

rz  spoiny o du ej elastyczno ci.

TA MY I SIATKI
Dzi ki tym elementom mo liwe jest wzmac-

nianie styków pomi dzy p ytami oraz za-

bezpieczanie naro ników wewn trznych. 

U ycie ta my lub siatki sprawia, e po za-

schni ciu masy szpachlowej nie pojawiaj

si  na niej p kni cia. Na 1 m2 p yty zu y-

wa si  przeci tnie 1,4 m.b. zabezpieczenia. 

Dost pne w handlu rolki zawieraj  od 20 

do 150 m siatki lub ta my. 

Profile metalowe wykonane s z lekkiej Profile metalowe wykonane s  z lekkiej 

ocynkowanej blachy stalowej lub z aluminiumocynkowanej blachy stalowej lub z aluminium

W lekkich ciankach gipsowo-kartonowych rol W lekkich ciankach gipsowo-kartonowych rol

izolacji pe ni we na mineralnaizolacji pe ni we na mineralna

Masy szpachlowe pozwalaj prawid owo Masy szpachlowe pozwalaj  prawid owo 

wyko czy cian dzia ow (ukry miejsca czeniawyko czy cian  dzia ow  (ukry  miejsca czenia 

p yt oraz zamaskowa blachowkr ty)p yt oraz zamaskowa  blachowkr ty)

Do wzmocnienia brzegów cian s u specjalne Do wzmocnienia brzegów cian s u  specjalne 

profile naro nikoweprofile naro nikowe
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Siatki wykonane s  z w ókna szklanego. 

W zale no ci od typu mog  by  samo-

przylepne lub mocowane za pomoc  ma-

sy szpachlowej.

Je eli chodzi o ta my, to w handlu spoty-

kane s  nast puj ce ich typy: 

 papierowe zwyk e lub samoprzylepne (s

tanie i atwe do przyklejenia, ale pod wp y-

wem wilgoci zawartej w masie szpachlowej 

mog  si  lekko marszczy ).

 papierowe wzmocnione aluminium 

(oprócz zwyk ych funkcji mog  równie

zast powa  naro niki zabezpieczaj ce na-

ro a zewn trzne cian dzia owych).

 z w ókna szklanego (fizeliny) – odpor-

ne na wilgo .

WKR TY
P yty gipsowo-kartonowe przytwierdza si

do stela a za pomoc  blachowkr tów o red-

nicy 3,5 mm odpornych na rdz  (w przypad-

ku p yt g-w wkr ty te zaopatrzone s  w nie-

wielkie wypustki tzw. w sy). Wprowadza 

si  je prostopadle w odleg o ci minimum 

1-1,5 cm od brzegu p yty, w rozstawie nie 

wi kszym ni  25 cm. epek wkr ta powi-

nien by  lekko zag biony w kartonie (nie 

mo e wystawa , wchodzi  w gips krzywo 

lub zbyt g boko przy jednoczesnym wy-

kruszeniu materia u.

PREPARAT GRUNTUJ CY
cian  dzia ow  z p yt gipsowo-kartono-

wych mo na tapetowa , malowa  lub okle-

ja  p ytkami ceramicznymi po uprzednim 

zagruntowaniu ich powierzchni specjal-

nym preparatem dostarczanym przez pro-

ducentów p yt. Wyrównuje on nasi kli-

wo  i w przypadku jego niezastosowania 

na powierzchni farby lub tapety mog  po-

jawia  si  wykwity.

JAKIEJ CIANY 
POTRZEBUJEMY?
Konstrukcja szkieletowa z ok adzinami 

z p yt gipsowo-kartonowych jest konstruk-

cj  dosy  prost , ale warto pami ta , e roz-

wi zanie to ma szereg ró nych wariantów, 

które warto dostosowa  do oczekiwa  in-

westora i zada , jakie ma spe nia cian-

ka dzia owa.

Do rozdzielenia dwóch pokoi wystarczy na 

ogó cianka z poszyciem z pojedynczej 

warstwy p yt. Jest to rozwi zanie najprost-

sze i jednocze nie najl ejsze (20-25 kg/ m2). 

Do pod ogi oraz sufitu przykr ca si  pro-

file UW, a nast pnie wprowadza si  w nie 

s upki CW tej samej szeroko ci (w odle-

g o ciach 0,6 m od siebie). Konstrukcj

t  ok ada si  nast pnie p ytami gipsowo-

-kartonowymi (gipsowo-w óknowymi) 

o grubo ci 12,5 mm. Wewn trz ciany 

umieszcza si  we n  mineraln  o g sto-

ci 15-70 kg/m3. Grubo  konstrukcji jest 

uzale niona od rodzaju u ytych profi-

li i mo e wynosi  75, 100 lub 125 mm.

Je eli zale y nam na poprawie izolacyjno-

do p yt g-k do p yt g-w

DOBRZE LE LE

Blachowkr ty s u do zamocowania p yt na stela u Blachowkr ty s u  do zamocowania p yt na stela u

1. p yty g-k gr. 12,5 mm

2. profil s upkowy co 60 cm

3. profil poziomy

4. wkr ty co 25 cm

5.  ko ki rozporowe lub dyble, max co 

100 cm

6. masa szpachlowa, ta ma spoinowa

7.  ta ma uszczelniaj ca szer. 75 mm, 

masa szpachlowa

8. we na mineralna kamienna lub szklana

1. p yty g-k gr. 12,5 mm

2. profil s upkowy co 60 cm

3. profil poziomy

4. wkr ty – pierwsza warstwa poszycia

5. wkr ty – druga warstwa poszycia

6.  ko ki rozporowe lub dyble, max co 

100 cm

7. masa szpachlowa, ta ma spoinowa

8.  ta ma uszczelniaj ca szer. 75 mm, 

masa szpachlowa

9. we na mineralna kamienna lub szklana

ciana dzia owa na konstrukcji z profili z pojedynczym poszyciem p yt gipsowo-kartonowciana dzia owa na konstrukcji z profili z pojedynczym poszyciem p yt  gipsowo-kartonow

ciana dzia owa na konstrukcji z profili z podwójnym poszyciem p yt gipsowo-kartonowciana dzia owa na konstrukcji z profili z podwójnym poszyciem p yt  gipsowo-kartonow
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ci akustycznej wznoszonej ciany, wówczas 

mo emy z obu stron do pierwszej warstwy 

p yt g-k przytwierdzi  drug  (za pomo-

c  blachowkr tów). Grubo ciany z po-

dwójn  warstw  p yt zwi kszy si  tylko 

o 25 mm, natomiast jej izolacyjno  aku-

styczna poprawi si  o jakie  4-5 dB. Nale y

pami ta  o tym, aby p yty drugiej warstwy 

przykr ca  do s upków z przesuni ciem 

(w stosunku do pierwszej warstwy) rów-

nym po owie szeroko ci p yty (najlepiej 

przeci  pierwsz  p yt  na pó ). ciany 

o konstrukcji opisanej powy ej maj  nie-

co wy sz  mas  (od 42 do 65 kg/m2) oraz 

grubo  (100, 125 lub 150 mm).

ciany z podwójnym poszyciem mo na rów-

nie  skonstruowa  nieco inaczej. Ich s upki

mog  by u o one w dwóch liniach. Przy 

takim rozwi zaniu profile UW musz  by

szersze od profili CW (np. UW – 100 mm 

z CW – 50 mm lub UW – 100 mm z CW 

– 75 mm). S upki rozstawia si  co 0,3 m 

i przytwierdza na przemian raz do prawej 

kraw dzi profilu UW raz do lewej.

cianki dzia owe o konstrukcji szkieletowej 

wzniesione o oparciu o pojedynczy profil 

CW maj  jedn  powa n  wad  – nie mo -

na poprowadzi  przez nie np. rur kanali-

zacyjnych (maksymalna grubo  przewo-

dów prowadzonych w zwyk ej cianie g-k 

nie powinna przekracza  po owy jej gru-

bo ci). Rozwi zaniem jest cianka instala-

cyjna, która mo e mie  od 130 do 330 mm 

grubo ci. Zbudowana jest ona z dwóch od-

dzielnych cian szkieletowych odsuni -

tych od siebie o kilka lub kilkana cie cen-

tymetrów.

JAK TO SI  ROBI?
Ustawienie lekkiej cianki szkieletowej nie 

jest trudne, ale wymaga przestrzegania sze-

regu zalece . Ich zlekcewa enie mo e za-

owocowa  tym, e efekt ko cowy daleki 

b dzie od oczekiwa .

Prace nale y rozpocz  od dok adnego wy-

znaczenia po o enia przysz ej ciany, a wi c

od zaznaczenia miejsc na cianach, pod o-

dze i suficie, do których przytwierdzone 

b d  profile obrysowe. Przed ich przykr -

ceniem (najlepiej za pomoc  ko ków rozpo-

rowych do szybkiego monta u rozmieszczo-

nych nie rzadziej ni  co 1000 mm) nale y

koniecznie u o y  ta m  t umi c  drgania 

(filc, guma, korek). Poprawi to równie  t u-

mienie d wi ków przez przegrod .

Profili w miar  mo liwo ci nie nale y

sztukowa . D ugie, jednorodne odcinki 

znacznie lepiej spe niaj  swoje zadanie. 

Nast pnym etapem prac jest ustawienie 

s upków (co 0,6 lub 0,3 m w zale no ci 

od wariantu ciany). Kraw dzie otworu, 

w którym maj  by  zamontowane drzwi 

Konstrukcja szkieletowa z ok adzinami z p yt g-k jest konstrukcj  dosy  prost , ale warto pami ta , e
rozwi zanie to ma szereg ró nych wariantów, które warto dostosowa  do oczekiwa  inwestora i zada , jakie 
ma spe nia cianka dzia owa.

Stawianie lekkiej cianki dzia owej polega na stosowa-Stawianie lekkiej cianki dzia owej polega na stosowa-

niu zasad opracowanych przez producenta systemu.niu zasad opracowanych przez producenta systemu. 

Niezwykle wa ne np. jest to, by podklei profile przy -Niezwykle wa ne np. jest to, by podklei  profile przy -

czeniowe – mocowane do sufitu i pod ogi, czasem rów-czeniowe – mocowane do sufitu i pod ogi, czasem rów-

nie do cian murowanych – ta m wyg uszaj c (a),nie  do cian murowanych – ta m  wyg uszaj c  (a), 

nie przykr ca profili pionowych do poziomych (b), p ytynie przykr ca  profili pionowych do poziomych (b), p yty 

za przytwierdza jedynie do s upków (c)za  przytwierdza  jedynie do s upków (c)

Sztukowane p yty nie mog si czy w jednej liniiSztukowane p yty nie mog  si czy  w jednej linii 

a) c)
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PRZEGL D RYNKU

musz  by  koniecznie wzmocnione profi-

lami o cie nicowymi UA.

Kolejn  czynno ci  jest doci cie p yt gipso-

wo-kartonowych lub gipsowo-w óknowych. 

Przy pracy tej nale y zachowa  szczególn

staranno  i dok adno . Warto równie

pami ta , e p yta powinna by  o jakie

15–17 mm krótsza ni  wysoko  pomiesz-

czenia. Dzi ki temu b dzie si  mog a bez 

problemu odkszta ca  po zamontowaniu. 

P yty nie powinny dotyka  pod ogi, stro-

pu ani cian konstrukcyjnych, gdy  spowo-

duje to przenoszenie przez nie d wi ków. 

Najlepiej pozostawi  oko o 10-milimetro-

we odst py od sufitu i oko o 5-milimetro-

we od cian bocznych. 

W miar  mo liwo ci nale y unika  niepo-

trzebnego sztukowania p yt, a je eli zajdzie 

ju  taka potrzeba (np. je li pomieszczenie 

jest wy sze ni  d ugo  standardowych 

p yt – 3 m), to nale y pami ta , e po -

czenie nie mog  znajdowa  si  w jednej 

linii na d ugo ci ca ej ciany! Odleg o

pomi dzy s siaduj cymi czeniami po-

winna wynosi  minimum 400 mm. P yty 

uk adane wokó  otworu drzwiowego na-

le y wyci  w kszta cie litery L, a ich -

czenie powinno przypada  mo liwie jak 

najbli ej rodka nadpro a. Pozwala to za-

pobiec p kaniu z cza. 

P yty przykr ca si  blachowkr tami wy-

cznie do profili pionowych. Mocowanie 

do profili UW mo e spowodowa  uszko-

dzenie p yt na przyk ad pod wp ywem 

przewidywanego konstrukcyjnie ugi cia 

stropu.

Kolejne p yty gipsowo-kartonowe dosuwa 

si  do poprzednich „na styk”. W przypad-

ku p yt gipsowo-w óknowych mo liwe s

natomiast dwa rozwi zania. Albo przysuwa 

si  je maksymalnie blisko i skleja ze sob

specjalnym klejem poliuretanowym, albo 

te  pozostawia si  szczelin  równ  po owie 

grubo ci p yty, któr  wype nia si  nast p-

nie mas  szpachlow .

Po zamocowaniu p yt po jednej stronie 

cianki mo na rozprowadzi  niezb dne in-

stalacje (wodne, elektryczne) oraz wyci

otwory instalacyjne pod gniazdka elek-

tryczne i w czniki. Kolejnym etapem jest 

rozmieszczenie wewn trz ciany izolacji 

akustycznej z we ny mineralnej lub wa-

ty szklanej. O ile zamontowanie sztyw-

nych p yt z owych materia ów nie nastr cza 

wi kszych k opotów, to u ycie mi kkich 

mat wymaga zawieszenia ich na wkr tach 

przymocowanych do profili pionowych. 

B DY POJAWIAJDY POJAWIAJ CE SICE SI PRZY WYKONYWANIUPRZY WYKONYWANIU CIANCIAN 
Z PZ P YT GIPSOWO-KARTONOWYCHYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

 Je eli p yty sk adowane s  na wolnym 

powietrzu i dojdzie do ich zawilgocenia, to 

nast puje zniekszta cenie materia u, a kar-

ton pokrywaj cy gipsowy rdze  rwie si

podczas wkr cania wkr tów. Kolejne nie-

po dane konsekwencje pojawiaj  si  po 

wyschni ciu p yt. Ich powierzchnia zaczyna 

bowiem p ka , a na powierzchni kartonu 

pojawiaj  si  wykwity. Dlatego te  nale y

pami ta , aby p yty g-k zawsze przecho-

wywa  zawini te w foli  i zabezpieczone 

przed wp ywem warunków pogodowych.

 Je eli zastosowane przy konstruowaniu 

ciany profile CW s  zbyt d ugie, to cia-

na ulegnie deformacji i pojawi  si  na niej 

rysy. Dlatego te  profile powinny mie  d u-

go  o 1-2 cm krótsz  od wysoko ci po-

mieszczenia.

 Je eli po czenia zostan  zaszpachlo-

wane bez u ycia ta my, a masa szpachlo-

wa by a nieodpowiednia do przeprowa-

dzenia takiego zabiegu, to na zaschni tej 

powierzchni bardzo szybko pojawi  si  ry-

sy. Zaschni ta masa nie b dzie trzyma  si

pod o a. Bez ta my mo na nak ada  wy-

cznie takie produkty, które w warunkach 

u ytkowania maj  wyra nie zaznaczon  ta-

k  mo liwo .

 Je eli przed pomalowaniem p yty g-k 

nie zosta  zastosowany odpowiedni ro-

dek gruntuj cy, to pomalowana powierzch-

nia b dzie niejednolita i pojawi  si  na niej 

wykwity. Zwykle p yty gipsowo-kartonowe 

musz  by  zagruntowane, chyba e produ-

cent zaznacza w warunkach u ytkowania, 

e zosta y ju  wst pnie zagruntowane. 

Etapy wyka czania po cze p ytEtapy wyka czania po cze  p yt
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CIANKI Z P YT G-K I G-W

Zapobiega to ich opadaniu pod w asnym 

ci arem. Trzeba pami ta  o tym, e pa-

sy we ny powinny by  o 10 mm szersze od 

rozstawu s upków (tak aby wype ni y nie 

tylko przestrze  mi dzy nimi, ale te  we-

wn trz nich.

P yty po drugiej stronie stela u przykr -

ca si  w taki sposób, aby by y  przesuni -

te w stosunku do p yt po przeciwnej stro-

nie oraz aby ich czenia przypada y na 

s siednich s upkach. Zdecydowanie po-

prawia to stabilno  konstrukcji i izola-

cyjno ciany.

Podczas prac trudno jest unikn  ci cia 

p yt. Je eli kraw d  ma by  prosta, to wy-

starczy naci  materia  od strony licowej 

no em, a nast pnie prze ama . W przy-

padku p yt g-k niezb dne b dzie jeszcze 

przeci cie kartonu na spodniej stronie. 

W przypadku linii amanych (np. otwo-

ry drzwiowe) nale y jedn  cz  przeci

przy u yciu wyrzynarki elektrycznej lub 

pi y, a drug  naci  i prze ama . Otwory 

na gniazdka elektryczne najlepiej wyci

otwornic  do drewna. Nale y pami ta , e

im bardziej precyzyjne b d  wszelkie ci -

cia, tym mniej pracy czeka nas przy wy-

ka czaniu cianki. 

Dla ko cowego efektu niezwykle wa nym 

etapem s  prace wyko czeniowe. Polegaj

one na pokryciu mas  szpachlow  styków 

p yt oraz ebków blachowkr tów. Sposób 

post powania zale y od typu kraw dzi 

p yty (przy monta u trzeba pami ta , e

tylko d u sze kraw dzie p yt s  wyprofi-

lowane, natomiast w przypadku czenia 

poziomego brzegi p yt nale y odpowiednio 

sfazowa ). Je eli kraw d  jest pó okr g a, 

styk nale y wype ni  mas  z dodatkiem 

w ókien szklanych. Kraw d  sp aszczo-

na przeznaczona jest natomiast do szpa-

chlowania mas  zwyk  przy u yciu ta-

my zbroj cej. Bruzd  na styku kraw dzi, 

które nie zosta y przygotowane fabrycznie 

lecz sfazowane podczas monta u, wype -

nia si  równie  zwyk  mas  szpachlow

stosuj c siatk . W ka dym z przypadków 

zaschni t  mas  szlifuje si  papierem cier-

nym o uziarnieniu 60. Szczelin  pomi -

dzy p ytami a sufitem i cianami najlepiej 

wype ni  mas  akrylow , która zachowu-

je elastyczno .

Ustawienie lekkiej cianki szkieletowej nie jest trudne, ale wymaga przestrzegania szeregu zalece . Ich 
zlekcewa enie mo e zaowocowa  tym, e efekt ko cowy daleki b dzie od oczekiwa .

a)a) bb)

c) d)

ta ma zbroj ca
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Sposoby szpachlowania spoin o ró nych kszta tach Sposoby szpachlowania spoin o ró nych kszta tach

mitmit Z p yt gipsowo-kartonowych mo na wykonywa  tylko proste odcinki cian.

Nieprawda! W ofercie rynkowej znajduj  si  m.in. p yty, które mo na gi  na sucho. 

Wykorzystuj c je mo na uzyska  zarówno uki wkl s e (o promieniu wewn trznym równym mi-

nimum 60 cm), jak i wypuk e (o promieniu zewn trznym dochodz cym do 110 cm). P yty gi -

te mocuje si  do metalowych stela y. S  one ponacinane na ca ej swej d ugo ci i dzi ki temu 

mo na   formowa  z nich uk o odpowiednim promieniu. 

NAJWA NIEJSZENAJWA NIEJSZE
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Elementy gotowej ciany gipsowo-kartonowejElementy gotowej ciany  gipsowo-kartonowej

  1 – ta ma uszczelniaj ca

  2 –  profil poziomy (przy czeniowy)

  3 – profil pionowy (s upek)

  4 –  otwór w s upku do przeprowadzenia 

przewodów instalacyjnych

  5 –  izolacja akustyczna z we ny 

mineralnej

  6 –  pierwsza warstwa p yt g-k

  7 – druga warstwa p yt g-k

  8 – blachowkr ty

  9 – ta ma zbroj ca

10 – masa szpachlowa

11 –   wyko czenie powierzchni, np. farb

akrylow


