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Dzielenie i łączenie
Czêsto jeszcze w trakcie prac wykoñczeniowych zmieniamy koncepcjê dotycz¹c¹
dzielenia domowej przestrzeni. Idealne do tego celu s¹ lekkie œcianki
gipsowo-kartonowe, które przy odrobinie wiedzy i umiejêtnoœci mo¿na postawiæ
samodzielnie. Na tym etapie równie¿ pora pomyœleæ o zabudowie wnêk...

Co to s¹ œcianki szkieletowe?
Œcianki szkieletowe to lekkie œcianki zbudowane
ze stalowego szkieletu ob³o¿onego p³ytami
gipsowo-kartonowymi lub gipsowo-w³óknowymi.
Pozwalaj¹ na funkcjonalny podzia³ wiêkszych
pomieszczeñ, czêsto stawiane s¹ jako œcianki instalacyjne, wewn¹trz których prowadzi siê rury
wodoci¹gowe, kanalizacyjne oraz montuje na nich
przybory sanitarne. W zale¿noœci od pe³nionej
funkcji pokrywa siê je jedno- lub dwustronnie
p³ytami gipsowymi, a przestrzeñ miêdzy poszyciem
wype³nia we³n¹ mineraln¹ lub pozostawia bez
wype³nienia. Wykoñczenie zamocowanych p³yt
polega na zaszpachlowaniu ich styków i wg³êbieñ
w miejscach osadzenia wkrêtów oraz zeszlifowaniu
ewentualnych nierównoœci.
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Jak zbudowaæ œciankê szkieletow¹?
Do postawienia potrzebne bêd¹ systemowe profile stalowe typu U (tzw. przypod³ogowe)
profile typu C (s³upkowe) oraz profile drzwiowe o zwiêkszonej gruboœci blachy. Zale¿nie
od przyjêtej gruboœci œciany ich szerokoœæ mo¿e wynosiæ 50, 75 lub 100 mm. Standardowo
wykorzystuje siê profile o szerokoœci 50 mm. Pracê rozpoczyna przyciêcie profili U na
odpowiedni¹ d³ugoœæ. Od spodu profili przyklejana jest elastyczna taœma brzegowa,
która zabezpiecza przed przenoszeniem drgañ na œciankê i niweluje nierównoœci pod³o¿a.
Wzd³u¿ wyznaczonych linii na pod³odze i suficie, ko³kami rozporowymi mocuje siê przygotowane profile. W podobny sposób mocuje siê do œcian skrajne profile s³upkowe C
wstawione koñcami w profil w pod³odze i na suficie. W miejscu ich styku dodatkowo
mocuje siê je dwoma wkrêtami samonawiercaj¹cymi po obu stronach. Nastêpnie kolejno
wstawia siê w profil dolny i górny i przykrêca profile s³upkowe w rozstawieniu co 60 cm.
Pokrycie z p³yt gipsowo-kartonowych wykonuje siê najpierw jednostronnie, po ich przyciêciu na wymiar ok. 1 cm mniejszy ni¿ wysokoœæ pomieszczenia. Do przykrêcania p³yt
u¿ywa siê samonawiercaj¹cych wkrêtów rozmieszczonych w odstêpach ok. 20 cm.
Jeœli przewidujemy pokrycie œciany dwiema warstwami p³yt, to pierwsz¹ warstwê
przykrêca siê co ok. 50 cm. W jednostronnie pokrytej p³ytami œciance dzia³owej mo¿na
ukryæ potrzebne instalacje wykorzystuj¹c do ich przeprowadzenia naciêcia w s³upkach.
Nastêpny etap to wype³nienie przestrzeni miedzy s³upkami we³n¹ mineraln¹ o gruboœci
4 cm (dla profili 50 mm). Pokrycie p³ytami z drugiej strony wykonuje siê w taki sam
sposób jak poprzednio, z tym ¿e miejsca ³¹czenia p³yt powinny wypadaæ na innych
s³upkach (pierwsz¹ uk³adan¹ p³ytê przecina siê na pó³).

Budowa œcianki szkieletowej

(fot. METPOL)

Kompletny system akcesoriów do systemów
suchej zabudowy sk³ada siê z wielu elementów

33

scianki sklad.qxd

2007-09-18

18:50

Page 34

Z jakich materia³ów
buduje siê murowane œcianki dzia³owe?

Czy œcianki dzia³owe
wymagaj¹ zbrojenia?

Do budowy œcianek dzia³owych stosuje siê elementy œcienne ró¿ni¹ce siê gruboœci¹,
w³asnoœciami akustycznymi, sposobem wykoñczenia oraz wytrzyma³oœci¹ mechaniczn¹.
Mog¹ byæ stawiane:
– z ceramiki i silikatów – tradycyjne œciany dzia³owe stawiane z pe³nej ceg³y ceramicznej lub silikatowej charakteryzuj¹ siê wysok¹ izolacyjnoœci¹ akustyczn¹, która przy
gruboœci 12 cm i obustronnym otynkowaniu osi¹ga poziom ok. 50 dB. Jednak du¿y
ciê¿ar powierzchniowy siêgaj¹cy 250 kg/m2 oraz pracoch³onnoœæ wykonania sprawiaj¹, ¿e œcianki takie budowane s¹ jedynie, gdy strop ma odpowiedni¹ wytrzyma³oœæ
i wymagany jest wysoki poziom ochrony akustycznej. L¿ejsze przegrody mo¿na
postawiæ z ceg³y dziurawki lub pustaków ceramicznych i poryzowanych. Œcianki
te utrudniaj¹ jednak zamocowanie ciê¿kich przedmiotów, gdy¿ niejednorodnoœæ
przekroju sprawia, ¿e trzeba u¿ywaæ ko³ków mocuj¹cych o ró¿nej budowie,
dostosowanych do konkretnego miejsca zamocowania. Œcianki zbudowane
z tych materia³ów wymagaj¹ na³o¿enia doœæ grubej warstwy tynku, gdy¿ nawet przy
starannym wykonaniu, tolerancje wymiarowe elementów nie pozwalaj¹ na uzyskanie
równej powierzchni.
– z gazobetonu i keramzytu – lekkie przegrody budowane z bloczków betonu
komórkowego lub keramzytu nie s¹ dobrym izolatorem akustycznym. Przy typowych
gruboœciach œciany 12 cm wskaŸnik RA1 wynosi 33-35 dB i niewielkie jego zwiêkszenie mo¿na uzyskaæ przez obustronne otynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym,
choæ dok³adne wymiarowo bloczki nadaj¹ siê równie¿ do pokrycia tynkiem
cienkowarstwowym. Natomiast zalet¹ takich œcian jest ³atwoœæ wykonywania w nich
bruzd instalacyjnych oraz stosunkowo niewielki ciê¿ar w granicach 80-100 kg/m2.
Przy tego rodzaju materia³ach wystêpuj¹ te¿ problemy z mocowaniem ciê¿kich przedmiotów ze wzglêdu na nisk¹ wytrzyma³oœæ na œciskanie. Nie zawsze bowiem wystarcz¹ specjalne ko³ki mocuj¹ce o du¿ej œrednicy osadzenia i niekiedy konieczne jest
zamocowanie kotew przelotowych z podk³adkami rozk³adaj¹cymi nacisk na du¿¹
powierzchniê,
– z gipsu – budowane z elementów gipsowych w postaci bloczków, pozwalaj¹
wyeliminowaæ roboty tynkarskie. Skraca to znacznie cykl budowy i umo¿liwia niemal
natychmiastowe wykoñczenie ich pow³okami malarskimi, tapet¹ lub ok³adzin¹
ceramiczn¹. Jednak ze wzglêdu na nisk¹ odpornoœæ gipsu na d³ugotrwa³e zawilgocenie, przegrody takie mo¿na budowaæ jedynie w pomieszczeniach suchych lub okresowo wilgotnych (³azienki lub kuchnie). U¿ywa siê wtedy elementów impregnowanych, o zwiêkszonej odpornoœci na zawilgocenie i nieco dro¿szych.

W œciankach dzia³owych d³ugoœci do 5 m nie
trzeba uk³adaæ zbrojenia w spoinach
poziomych. Jeœli jednak murowane s¹ z elementów o gruboœci do 10 cm, warto umieœciæ
2-3 prêty zbrojeniowe o œrednicy 8 mm
w odstêpach ok. 1 m. D³u¿sze œcianki
powinny byæ zbrojone prêtami lub p³askownikiem z blachy tzw. bednark¹, umieszczonymi w spoinach poziomych co 2-3 warstwê.
Zbrojenie œcianek dzia³owych musi byæ
zakotwione w œcianach noœnych.

W jaki sposób stawiaæ
œcianki z pustaków szklanych?

(fot. STEFANIA)

Przeszklona œcianka dzia³owa to pomys³ na
dodatkowe doœwietlenie kuchni, w której nie ma okna

Monta¿ pustaków szklanych mo¿na przeprowadziæ na kilka sposobów.
Na zaprawê – jest to tradycyjna metoda monta¿u pustaków z u¿yciem zaprawy cementowej z dodatkiem plastyfikatora oraz krzy¿yków dystansowych. Ze wzglêdu na koniecznoœæ stabilnego osadzenia koñców zbrojenia w murze, po wymurowaniu pustaków trzeba bêdzie utworzyæ
dooko³a betonow¹ ramkê. Z tego wzglêdu otwór w œcianie powinien byæ o ok. 6 cm szerszy ni¿ szerokoœæ oszklenia. Œcianka szklana wymaga
u³o¿enia zbrojenia w spoinach poziomych i pionowych z drutu o przekroju 5-6 mm. Mo¿na te¿ u¿yæ gotowego zbrojenia w formie kratki dostosowanego do monta¿u pustaków. Zbrojenia pionowe uk³ada siê naprzemiennie od wew. i zew. strony, a w utrzymaniu równych spoin pomagaj¹
wstawiane w naro¿nikach krzy¿aki. Po wymurowaniu œcianki na pe³n¹ wysokoœæ usuwa siê krzy¿aki, a spoiny wype³nia barwn¹ zapraw¹ do fug.
Profile PVC – u¿ycie profili z PVC eliminuje koniecznoœæ fugowania spoin miêdzy pustakami, a obramowanie tworzone jest przez profile
krawêdziowe. Na kolejnych warstwach pustaków najpierw uk³ada siê profil poziomy oraz zbrojenie, a nastêpnie krótkie profile pionowe.
Spoiwem jest zaprawa cementowa na³o¿ona równo z wierzchem profilu. Profile krawêdziowe mocuje siê do boków otworu podk³adkami
dystansowymi, a powsta³¹ szczelinê wype³nia siê piank¹ monta¿ow¹.
Na klipsy – ta technologia pozwala na u³o¿enie œcianki bez u¿ycia zaprawy. Po³¹czenie miêdzy pustakami zapewniaj¹ specjalne, plastikowe
klipsy oraz obramowanie po³¹czone z elementami zbrojenia. Po u³o¿eniu pustaków „na sucho” spoiny wype³nia siê mas¹ silikonow¹, która
pe³ni rolê spoiwa i uszczelnienia. Obramowanie z ocieplanych profili aluminiowych jest jednak drogie i wymaga wykonania otworów
odwadniaj¹cych.
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Czy z pustaków
szklanych mo¿na
wykonywaæ
powierzchnie
krzywoliniowe?
Tak, ale tylko przy tradycyjnym systemie
budowania, czyli przy u¿yciu zaprawy
i zbrojenia. Nale¿y równie¿ wzi¹æ pod uwagê,
¿e minimalny promieñ ³uku wynosi 90 cm,
a czêsto jest nawet dwukrotnie wiêkszy.
Stosuj¹c systemy suchego monta¿u nie da siê
wykonaæ krzywoliniowych œcianek.

Czy œcianki dzia³owe mo¿na dowolnie
przestawiaæ?
Postawienie œcianki – szczególnie o du¿ej masie – w innym miejscu ni¿ przewiduje
to projekt wymaga przeanalizowania wytrzyma³oœci stropu przy takim obci¹¿eniu.
Now¹ œciankê dzia³ow¹ mo¿emy postawiæ w jednej z dwóch technologii – jako
murowan¹ lub szkieletow¹ z pokryciem p³ytami gipsowo-kartonowymi.
Wybudowanie murowanej œcianki dzia³owej wymaga sprawdzenia, czy strop
przystosowany jest do przeniesienia takiego obci¹¿enia. Zale¿nie od rodzaju u¿ytych
materia³ów i gruboœci jej ciê¿aru mo¿e wynosiæ 150-500 kg/m.b., co dla wiêkszoœci
konstrukcji stropowych mo¿e powodowaæ przekroczenie za³o¿onej ich noœnoœci.
Oczywiœcie problem ten nie wystêpuje, gdy œciankê zamierzamy postawiæ na parterze
domu bez piwnicy, gdy¿ obci¹¿enie przeniesione bêdzie na p³ytê pod³ogow¹.

(fot. VITROSILICON)

Pó³okr¹g³a œcianka z ró¿nokolorowych pustaków szklanych
mo¿e stanowiæ efektown¹ dekoracjê wnêtrza

W jaki sposób po³¹czyæ œciankê dzia³ow¹ ze œcian¹ noœn¹?
Murowane œcianki dzia³owe
stawiane s¹ zawsze na jastrychu
pod³ogowym (nie na posadzce)
lub w przypadku pod³óg
p³ywaj¹cych, na pod³o¿u noœnym.
W miejscach ³¹czenia
z istniej¹cymi œcianami nale¿y
umieœciæ co ok. 0,5 m kotwy
³¹cz¹ce lub wykuæ szczelinê
umo¿liwiaj¹c¹ zazêbienie siê
œcianki dzia³owej z noœn¹.
Pod sufitem pozostawia siê
1-2-cm szczelinê, któr¹ przed
otynkowaniem wype³nia siê
piank¹ uszczelniaj¹c¹.
Niektóre cienkie œcianki o du¿ej
d³ugoœci (powy¿ej 5 m) trzeba
dodatkowo usztywniæ przez
umieszczenie w spoinach
zbrojenia oraz zastosowanie
wzmocnieñ wokó³ oœcie¿nic
drzwiowych.
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Co zrobiæ by œcianki dzia³owe by³y dŸwiêkoch³onne?
(fot. RIGIPS)

Standardowe wyciszenie œcianek o 30-35 dB miêdzy pomieszczeniami mieszkalnymi zapewniaj¹
niemal wszystkie materia³y u¿ywane do ich budowy o gruboœci ponad 8 cm. Jeœli jednak chcemy
uzyskaæ wiêkszy komfort, to œcianki powinny t³umiæ ha³as na poziomie powy¿ej 45 dB. Takie w³asnoœci maj¹ œciany z bloczków silikatowych o gruboœci 12 cm pokryte obustronnie tynkiem
cienkowarstwowym lub œcianki na szkielecie metalowym pokryte dwuwarstwowo p³yt¹ g-k
i wype³nione we³n¹ mineraln¹. Wykorzystanie innych materia³ów wymaga postawienia szerszych
przegród np. œciana z pustaków ceramicznych powinna mieæ gruboœæ ponad 19 cm. Mo¿na równie¿
postawiæ œcianki warstwowe z³o¿one z warstwy murowanej gruboœci 6,5-8 cm i we³ny mineralnej
pokrytej p³yt¹ g-k. Takie wyciszenie jest szczególnie korzystne w œcianach oddzielaj¹cych ³azienkê,
gdy¿ jednoczeœnie umo¿liwia ³atwe prowadzenie instalacji sanitarnych. Zale¿nie od masy
powierzchniowej œciany murowanej, izolacja akustyczna poprawia jej dŸwiêkoch³onnoœæ o 5-12 dB.
Izolacjê akustyczn¹ œcianek dzia³owych z p³yt g-k
k wykonuje siê z we³ny mineralnej

Co to s¹ sufity podwieszane,
z czego s¹ wykonane?

Z czego wykonuje siê
sztukaterie?

Sufit podwieszane s¹ alternatyw¹ dla praco-ch³onnego i uci¹¿liwego wyrównywania sufitu. Wykonuje siê je z poszyciem z p³yt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-w³óknowych.
Taki sufit spowoduje jednak obni¿enie pomieszczenia o 8-15 cm zale¿nie od sposobu
zamocowania rusztu. Mniejsze opuszczenie sufitu mo¿na uzyskaæ, gdy ruszt zostanie
zmontowany z tzw. profili kapeluszowych mocowanych do drewnianych ³at.
£aty drewniane o przekroju 5x6 cm mocuje siê metalowymi ko³kami rozporowymi,
w rozstawie 80-90 cm, do belek noœnych stropu. Nale¿y d¹¿yæ do takiego ich rozstawienia, aby najwiêksza wypuk³oœæ znalaz³a siê miêdzy ³atami. Dziêki mo¿liwoœci strugania
drewna mo¿na w pewnym zakresie regulowaæ gruboœæ ³at, co umo¿liwi uzyskanie
równej p³aszczyzny o³atowania mimo nierównoœci pod³o¿a. Nastêpnie prostopadle do
³at przykrêca siê do nich stalowe profile kapeluszowe, które s¹ rusztem dla p³yt ok³adzinowych. Profile te nale¿y mocowaæ w odstêpach co 40-50 cm, a wzd³u¿ œcian przykrêciæ
profile przyœcienne. P³yty ok³adzinowe przykrêcane s¹ prostopadle do profili noœnych,
przy czym ³¹czenia wzd³u¿ne musz¹ wypadaæ w œrodku szerokoœci tego profila.
Kolejne rzêdy p³yt mocowane s¹ z przesuniêciem z³¹czy pod³u¿nych o przynajmniej
jedn¹ odleg³oœæ miêdzy profilami. Przymocowane p³yty wykañcza siê przez wklejenie
na z³¹czach taœmy wzmacniaj¹cej z w³ókna szklanego lub papieru i szpachluje mas¹
gipsow¹. Po oszlifowaniu spoin i zagruntowaniu powierzchni sufit gotowy jest
do malowania.

Sztukaterie s¹ elementem dekoracyjnym
w formie gzymsów, plafonów, ryzalitów,
wykonywane najczyœciej jako odlew gipsowy
lub z polistyrenu ekspandowanego,
które przykleja siê do œciany lub sufitu.
Wykorzystywany do ich produkcji gips
charakteryzuje siê czyst¹ biel¹, nie wymagaj¹
wiêc malowania.
W przypadku koniecznoœci ich mocowania
na dodatkowych kotwach, elementy
metalowe musz¹ mieæ pow³okê ochronn¹
w formie ocynkowania lub fosforanowania,
gdy¿ gips ma w³asnoœci korozyjne, co mog³oby
spowodowaæ pojawienie siê brunatnych
przebarwieñ i os³abienie zamocowania.
Dekoracyjnych elementów gipsowych nie
mo¿na montowaæ na zewn¹trz, gdy¿ w razie
zamokniêcia gips traci wytrzyma³oœæ.
T)
ARBE
(fot. M

(fot. LAFARGE GIPS)

Dekoracyjne listwy z polistyrenu ekspandowanego
k wyg³uszaj¹ pomieszczenie
Sufity podwieszane wykonane z perforowanych p³yt g-k
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W jaki sposób zabudowaæ wnêkê?
Tak¹ woln¹ przestrzeñ najlepiej wykorzystaæ na zorganizowanie garderoby i zabudowaæ j¹
wygodn¹ szaf¹. Do wyboru mamy drzwi: przesuwne, sk³adane lub rozwierane:
– drzwi przesuwne – p³ynnoœæ i lekkoœæ otwierania drzwi zapewniaj¹ kó³ka jezdne tocz¹ce siê
po prowadnicach; stosowane s¹ dwa systemy montowania rolek noœnych: z prowadzeniem
górnym – rolki poruszaj¹ siê po prowadnicy zamocowanej do sufitu lub œcian
i z prowadzeniem dolnym – rolki noœne poruszaj¹ siê po prowadnicy umieszczonej
na pod³odze – zapewnia to wiêksz¹ stabilnoœæ drzwi,
– drzwi sk³adane – zapewniaj¹ po z³o¿eniu
dostêp do ca³ej szerokoœci wnêki; mog¹ byæ
jedno- lub dwuskrzyd³owe, a ka¿de skrzyd³o
mo¿e sk³adaæ siê z dwóch lub czterech segmentów po³¹czonych ze sob¹ za pomoc¹ specjalnych zawiasów. Ka¿dy segment wyposa¿ony
jest w wózki jezdne poruszaj¹ce siê po prowadnicy zamocowanej do sufitu,
– drzwi rozwierane – otwieraj¹ siê jak zwyk³e
drzwi wewnêtrzne, s¹ jednak mniej popularne,
poniewa¿ przy otwieraniu potrzebuj¹ znacznej
przestrzeni.
Skrzyd³a drzwi przesuwnych mog¹ byæ wype³nione szk³em,

(fot. FRISE)
Drzwi sk³adane s¹ wygodnym rozwi¹zaniem,
poniewa¿ zapewniaj¹ swobodny dostêp do wszystkich
pó³ek jednoczeœnie

(fot. RAUMPLUS)

szyb¹, p³ytami laminowanymi lub ratanowymi

W jaki sposób zaprojektowaæ wnêtrze szafy?
W funkcjonalnym rozplanowaniu pó³ek, wieszaków i szuflad pomo¿e projektant z firmy u której zamówimy wykonanie szafy.
Wykorzystuj¹c specjalny program komputerowy po podaniu wymaganych wymiarów i rodzaju wyposa¿enia wnêtrza (pó³ki z p³yty
laminowanej lub fornirowanej, szuflady, dr¹¿ki wieszakowe, wysuwane kosze i pó³ki siatkowe, pantografy, wysuwane wieszaki) projektant
zaproponuje kilka wersji szafy dostosowanej wymiarami do wielkoœæ wnêki i naszych oczekiwañ. Warto jednak wiedzieæ ile miejsca
w szafie bêdê potrzebowa³y koszule, spodnie, p³aszcze, buty, walizki, by maksymalnie wykorzystaæ przestrzeñ szafy, a ubrania w niej
wisz¹ce nie gniot³y siê.
g³êbokoœæ szafy min. 60 cm
szafa z drzwiami przesuwnymi wymaga dodatkowo min. 10 cm (na drzwi i prowadnice)
krótkie ubrania

pó³ki na poœciel, rêczniki

(koszule, bluzki): na dr¹¿ku

wys. 30-40 cm

o d³. 100 cm zmieœci siê ok. 14-15 sztuk

œredniej d³ugoœci ubrania
(p³aszcze, sukienki,
marynarki, ¿akiety)
wys. ok. 140 cm, 11-12 cm/szt.
(na dr¹¿ku 100 cm mieœci siê
ok. 8-9 szt.)

d³ugie p³aszcze
wys. ok. 175 cm

szuflady na bieliznê i nne drobiazgi

dr¹¿ek na wisz¹ce spodnie

pó³ki na buty

wys. ok. 12 cm

wys. ok. 120-130 cm

(tak¿e na obcasie), wys. ok. 14-20 cm

37

