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podzia y
ciany dzia owe mog  by  wyko czone w ró ny sposób. Wiele zale y

od rodzaju materia u z jakiego s  wykonane, funkcji pomieszcze

czy zamo no ci inwestorów. Warto jednak pami ta , e barwa 

i faktura maj  du y wp yw na samopoczucie mieszka ców, optyczne 

powi kszenie lub zmniejszenie pomieszcze  oraz nadanie im 

indywidualnego charakteru. Z tego wzgl du wskazane jest zapoznanie 

si  z ró nymi sposobami wyko czenia cian.

Wyka czanie

cian wewn trznych

Tadeusz Lipski
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Podstawowe rodzaje
cian dzia owych
ciany dzia owe w ka dym domu spe nia-

j  dwie podstawowe funkcje: dziel  prze-

strze  budynku na mniejsze pomieszczenia 

oraz izoluj  je pod wzgl dem akustycznym. 

Oczywi cie dla inwestorów nie mniej istot-

ny jest i estetyczny wygl d cian, atwo  oraz 

niski koszt wykonania. 

ciany murowane – to jedne z najlep-

szych i jednocze nie najbardziej popu-

larnych konstrukcji. Powinny by  wyko-

nywane z pe nych cegie  ceramicznych, 

wapienno-piaskowych, klinkierowych 

lub niektórych rodzajów pustaków (np. 

Porotherm 11,5 P+W). Po prostu przy gru-

bo ci przegród wynosz cej 12 cm ich masa 

jest na tyle du a, e bardzo dobrze t umi

d wi ki powietrzne. Poza tym ciany te s

tanie, atwe do wykonania i ró norodne-

go wyko czenia. S  na tyle sztywne, e po-

wieszenie na nich pó ek, luster, obrazów 

czy armatury azienkowej nie stanowi ad-

nego problemu. Na dodatek w atwy sposób 

mo na nada  im kszta t uku czy wykona

w nich wn k . Murowane ciany dzia owe 

stanowi  idealne rozwi zanie w budynkach 

parterowych (niepodpiwniczonych), gdzie 

ich spora masa jest przenoszona bezpo red-

nio na grunt, a nie na konstrukcj  stropu.

ciany dzia owe mo na murowa  równie

z innych materia ów takich, jak beton komór-

kowy, ceg a dziurawka lub kratówka, pustaki 

keramzytobetonowe czy szklane. Jednak nale-

y si  liczy  z tym, e wtedy parametry b d

gorsze (co najwy ej na zadowalaj cym po-

ziomie). Sprawia to mniejsza masa tych ma-

teria ów oraz niekorzystne pod wzgl dem

akustycznym ukszta towanie szczelin w pu-

stakach. 

Szkieletowe ciany dzia owe – to dru-

gi bardzo popularny typ przegród wewn trz-

nych. Tworzy je szkielet z blaszanych pro-

fili ocynkowanych lub listew drewnianych 

o szeroko ci od 5 do 10 cm, izolacja akustycz-

na najcz ciej z p yt we ny mineralnej grubo-

ci 5 cm oraz ok adziny z p yt gipsowo-karto-

nowych, gipsowo-w óknowych, ewentualnie 

desek boazeryjnych. Standardowa grubo

ok adzin to 12,5 mm, ale warto pami ta , e

ze wzgl dów akustycznych oraz po arowych 

powinno si  stosowa  obustronne podwójne 

op ytowanie tych przegród. Du  zalet  szkie-

letowych cian dzia owych jest mo liwo

wykonywania ich przez ca y rok niezale nie 

od panuj cej temperatury (tzw. suchy proces 

budowlany). Kolejn  – niewielka masa powo-

duj ca, e stanowi  doskona e rozwi zanie do 

wydzielania pomieszcze  na pi trach i pod-

daszach. 

Oczywi cie ciany dzia owe mo na wy-

konywa  i z innych materia ów, np. drew-

nianych bali czy gliny. Jednak wspó cze nie 

stosuje si  je sporadycznie, g ównie w budyn-

kach drewnianych lub s omiano-glinianych.

Sposoby wyko czenia
cian dzia owych

Ka dy rodzaj cian wewn trznych mo na 

wyko czy  na wiele sposobów. Najcz ciej 

si  je tynkuje lub ozdabia ró nymi ok adzi-

nami. Ale ciany z cegie  mo na pozostawi

w stanie surowym, czyli bez wyko czenia. 

Szczególnie ciekawy efekt zyskuje si  w sta-

rych, remontowanych domach, gdy po usu-

ni ciu tynku i wyczyszczeniu cegie  cera-

micznych ukazuje si  melan  kolorystyczny. 

W nowych budynkach wskazane jest u ycie 

cegie  formowanych r cznie o ró nych odcie-

niach i nierównej powierzchni (ewentualnie 

cegie  klinkierowych). Ceg y zawsze powin-

ny by  zabezpieczone przed wilgoci  i zabru-

dzeniem przez powleczenie cian specjalny-

mi impregnatami.
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fot. Grupa Silikaty

 Materia y do murowania cian dzia owych: ceg y i pustaki wapienno-piaskowe (a), ceg y klinierowe (b), pustaki z ceramiki poryzowanej (c)
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 Jednowarstwowy tynk gipsowy, jako atwiejszy i szybszy do 

uk adania obecnie powszechnie stosowany jest na cianach 

murowanych
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ciany dzia owe z p ytami gipsowo-

w óknowymi umo liwiaj  wyka czanie jednym 

rodzajem ok adzin wszystkich pomieszcze

– tak e „mokrych”
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 Ok adziny gipsowo-kartonowe 

to niemal nieod czny element 

wyko czenia poddaszy – powinny mie

zwi kszon  odporno  ogniow

a b c
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Tynki

Tradycyjnym sposobem wyko czenia cian 

murowanych jest ich otynkowanie. To metoda 

do  tania, ale pracoch onna i czasoch onna, 

g ównie z powodu przerw technologicznych. 

Poza tym wymagaj ca sporych umiej tno ci 

od wykonawców. Do wyboru s  tynki na bazie 

wapna, cement lub gipsu, które do  znacznie 

ró ni  si  w a ciwo ciami. Wszystkie jednak 

nak adane s  w tzw. procesie mokrym, powo-

duj  uszczelnienie i usztywnienie cian oraz 

wyrównanie nierówno ci powierzchni. Poza 

tym powinny by  jeszcze malowane lub tape-

towane. 

Tynk wapienny – jest ju  rzadko stosowa-

ny, pomimo wielu korzystnych w a ciwo-

ci. Sk ada si  tylko z wapna, piasku i wody. 

Dzi ki temu jest bardzo plastyczny, cho  nie-

zbyt odporny na uszkodzenia mechaniczne. 

Zawarto  wapna powoduje, e ma w a ciwo-

ci grzybobójcze oraz samonaprawcze (nie-

wielkie rysy po pewnym czasie zasklepia-

j  si ). Z tego wzgl du doskonale nadaje si

do wyko czenie cian w budynkach o lekkiej 

konstrukcji (domach szkieletowych, drewnia-

nych), które do  mocno odkszta caj  si  pod 

wp ywem si  zewn trznych (wiatru, niegu) 

lub zmiennych warunków cieplno-wilgotno-

ciowych.   

fo
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ciany pokryte tynkiem strukturalnym (ewentualnie farb ) maja wyra n

faktur  i wzór. Cz sto same stanowi  ozdob  pomieszczenia i trzeba o tym 

pami ta  przy projektowaniu innych elementów wystroju wn trza

BUDOWANIE DOMU – SZTUKA WYBORÓW

W a ciwo ci akustyczne wybranych 
cian dzia owych

Izolacyjno  akustyczna cian wewn trznych okre lana jest za pomoc  tzw. wska ni-

ka oceny przybli onej izolacyjno ci akustycznej w a ciwej R’
A1

[dB]. Informuje on o tym, ile 

decybeli wyt umi przegroda i dlatego im jego warto  jest wy sza, tym korzystniej ( cia-

na lepiej t umi ha as). 

Zgodnie z obowi zuj cymi normami ciany dzia owe obowi zuj  dwa standardy: 

podstawowy (niezalecany) – mi dzy pokojami R’
A1

30 [dB], a mi dzy pokojem i azienk

R’
A1

35 [dB];

podwy szony – mi dzy pokojami R’
A1

40 [dB], a mi dzy pokojem i azienk R’
A1

45 [dB].

Jednak producenci materia ów najcz ciej podaj  warto  projektow  wska nika izola-

cyjno ci akustycznej w a ciwej, czyli R
A1R

 okre lon  na podstawie bada  laboratoryjnych 

i pomniejszon  o 2 [dB] (poprawka na b dy wykonawcze). Pomi dzy wska nikami zacho-

dzi zale no

R’
A1

R
A1R

–K, gdzie K – to czynnik uwzgl dniaj cy wp yw przenoszenia bocznego d wi ku

zale ny od masy ciany dzia owej, cian bocznych i stropów.

Rodzaj ciany dzia owej
Masa ciany 

[kg/m2]

Izolacyjno  akustyczna 

R
A1R

 [dB]

ciana z cegie  pe nych, gr. 12 cm 250–300 46–47

ciany z pustaków Porotherm 11,5 

P+W,  gr. 11,5 cm
180–210 45

ciany z pustaków PD2, gr. 12 cm 160 40

ciany szkieletowe, gr. 10–12,5 cm 20–30 36–40

ciany szkieletowe o podwójnej 

warstwie p yt, gr. 12,5–15 cm
50–60 43–48

Izolacyjno  akustyczna i masa wybranych cian dzia owych

ciany pokryte tynkiem i malowane na odpowiednio dobrane kolory zwykle 

s  neutralne i jednocze nie ciekawe. To wa ne, gdy chce si  wyeksponowa

jaki  fragment pomieszczenia

fo
t.
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Wyka czanie cian wewn trznych

Tynk cementowo-wapienny – to najbar-

dziej uniwersalne i tradycyjne wyko cze-

nie cian. Nadaje si  do stosowania zarów-

no na zewn trz, jak i wewn trz budynku, 

w tzw. pomieszczeniach suchych oraz mo-

krych. To po czone w odpowiednich pro-

porcjach cz ci piasku, cementu, wapna 

i wody sprawiaj , e tynk jest jednocze nie 

wytrzyma y i elastyczny, odporny na zary-

sowania i atwy do nak adania. Dzi ki do

du ej grubo ci (2–3 cm) jest dobrym akumu-

latorem ciep a. Z kolei jego spory ci ar do-

datkowo wspomaga t umienie d wi ków. 

Niestety technologia wykonania wyprawy 

cementowo-wapiennej wymaga nak adania 

a  trzech ró nych warstw (obrzutki, narzutu 

i g adzi). Przez to jest praco- i czasoch onny. 

Poza tym uzyskanie idealnej równej (g ad-

kiej) powierzchni jest mo liwe tylko przy 

dodatkowym nak adzie pracy (wykonanie 

tynku IV kategorii lub  na o enie warstwy 

sztablatury gipsowej). 

Tynk cementowy – jest bardzo mocny, 

trwa y i odpornych na wilgo . Z tego wzgl -

du stosuje si  go g ównie do wyka czania 

pomieszcze  piwnicznych, magazynowych 

oraz na zewn trz budynku np. na ogrodze-

niach murowanych. Wykonawcy niezbyt go 

lubi , poniewa  ten rodzaj tynku trudno si

uk ada (wymaga sporej wprawy z powodu 

ma ej plastyczno ci).  

Tynk gipsowy – stanowi obecnie jeden 

z najbardziej popularnych sposobów wy-

ka czania cian murowanych. To dlatego, 

e zwykle nak ada si  go maszynowo, a nie 

r cznie i tylko jedn  warstw  (standardowo 

grubo ci 1 cm), a nie trzy jak w przypadku 

tynku cementowo-wapiennego. To miesza-

nina gipsu, wody, plastyfikatorów i opó -

niaczy. Prawid owo wykonany i u o ony 

charakteryzuje si  niemal lustrzan  g adko-

ci  powierzchni. Poza tym bardzo dobrym 

wspó czynnikiem przewodzenia ciep a oraz 

mo liwo ci  poch aniania nadmiaru wilgo-

ci z powietrza i oddawania jej, gdy staje si

zbyt suche. Ta cecha sprawia, e tynk gip-

sowy jest doskona ym materia em ochro-

ny przeciwpo arowej, ale jednocze nie nie 

powinno si  go wykonywa  w pomieszcze-

niach „mokrych” o wilgotno ci powy ej 70% 

(chyba e zastosuje si  odpowiednie pow oki 

impregnuj ce, zabezpieczaj ce tynk). Trzeba 

te  pami ta , e gips powoduje korozj  stali, 

a wi c wszelkie gwo dzie czy haki powin-

ny by  ocynkowane lub wykonane ze sta-

li nierdzewnej. Sporym mankamentem jest 

jego ma a odporno  na uszkodzenia me-

chaniczne i trzeba by  tego wiadomym, gdy 

w domu s  ma e dzieci.

Farby

G adkie tynki najcz ciej wymagaj  jeszcze 

dodatkowego wyko czenia, czyli malowa-

nia. Do tego celu u ywa si  wielu rodzajów 

farb. Dawniej by y to g ównie farby wapien-

ne i klejowe o doskona ej paroprzepuszczal-

no ci, ale stosunkowo nietrwa e i atwo si

brudz ce. W kuchniach i azienkach stoso-

wano równie  wodoodporne farby olejne jako 

tzw. lamperie (zamiast glazury). Obecnie ju

si  ich prawie nie u ywa, bowiem zast pio-

ne zosta y przez farby emulsyjne, akrylowe

i lateksowe. Te nowoczesne wyroby nie wy-

dzielaj  szkodliwych substancji i nieprzy-

jemnych zapachów, dobrze kryj  powierzch-

ni , cz sto ju  po jednokrotnym malowaniu. 

Dost pne s  w kilkunastu gotowych kolorach 

oraz w tysi cach kolorów barwionych na za-

mówienie wg wzornika. Poza tym kolory s

bardziej odporne na blakni cie, a same farby 

na zabrudzenia. 

REKLAMA
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Oczywi cie dzi ki ró nym metodom na-

k adania farb mo na uzyska  odmienne efek-

ty, np.: 

o ywienia wn trza – poprzez bejcowanie, 

czyli nak adanie farby o ró nych odcieniach 

za pomoc  naturalnej g bki;

zmiany proporcji pomieszczenia – przez 

malowanie kontrastowych pól i linii lub przez 

zastosowanie zmiennego nat enia barw np. 

od pod ogi do sufitu;

ci g o ci przestrzennej – przez wykonywa-

nie  wielkoformatowych wzorów za pomoc

rzutnika. 

ciany mo na tak e pokrywa  farbami 

strukturalnymi tworz cymi niewielkie wy-

puk o ci i przez to nadaj cymi powierzchni 

trzeci wymiar. Dzi ki temu wn trza mog  by

wzbogacone o wiat ocie .

Wreszcie mo na wykorzysta  technik  ma-

lowania fresków, nadaj c pomieszczeniom 

starodawny charakter, ale to raczej w bardzo 

du ych i reprezentacyjnych wn trzach.

Tapety

Innym sposobem wyko czenia tynków s  ta-

pety stosowane od ponad 100 lat. Mog  by

papierowe, winylowe, materia owe, na fize-

linie, a nawet natryskowe. Czasami s  to ma-

teria y bardzo drogie, bo projektowane przez 

znanych artystów i w ograniczonej ilo ci. Ale 

wtedy wyj tkowy wzór i zestaw barw mo e

stworzy  now  jako  wn trza wart  swo-

jej ceny. 

Na cianach zniszczonych warto u y  tzw. 

tapet natryskowych. S  to masy na bazie kle-

jów, pigmentów i wype niaczy, którymi mog

by  w ókna celulozy, bawe ny, drobinki drew-

na itp. Na cian  nanosi si  je pistoletem ma-

larskim, ewentualnie pac . W azienkach 

i kuchniach stosuje si  tapety natryskowe 

na bazie wodoodpornych ywic dodatkowo 

zwi kszaj cych  odporno  na zabrudzenia 

i zadrapania. 

Wyko czeniem powracaj cym do ask sta-

j  si fototapety. Maj  one coraz mniej  wspól-

nego z ckliwymi widokami egzotycznych 

wysp. Popularne s  fototapety jednobarwne, 

cz sto przedstawiaj  wielkoformatowe zdj -

cia samych mieszka ców w ciekawym uj -

ciu lub  powi kszone przedmioty czy ro liny. 

Czasami stosowane wielkie fototapety zmie-

niaj  postrzeganie rzeczywistych wymiarów 

pomieszczenia, np. przedstawiaj ce perspek-

tywy ulic gin cych na horyzoncie. 

Ok adziny cienne

Surowe lub otynkowane ciany mo na wy-

ka cza  wszelkiego rodzaju ok adzinami. 

Oczywi cie najbardziej popularne s  p y-
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Parametry
Tynk 

cementowo-wapienny
Tynk gipsowy

Grubo  tynku 1,5–3,5 [cm] 0,8–1,5 [cm]

Liczba warstw 3 1

Czas wykonania 1,0 [h/m2] 0,5 [h/m2]

Wspó czynnik przewodzenia 

ciep a
0,82 [W/(m•K)] 0,35 [W/(m•K)]

Zastosowanie
wewn trz i na zewn trz 

wszystkich pomieszcze

wewn trz pomieszcze

(g ównie suchych)

Porównanie popularnych wypraw tynkarskich

fo
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ciany nie musz  by

malowane na jeden kolor. 

Cz sto korzystne jest u ycie 

barw uzupe niaj cych. 

Namalowane na cianach 

wzory mog  zast pi  obrazy, 

a nawet nada  wn trzu 

okre lony styl

 Wspó czesna tapeta 

dzi ki nowoczesnej 

technologii mo e sprawia

wra enie rzeczywisto ci.

W zale no ci od 

tematu i umiej tnego 

wkomponowania go 

w przestrze  pomieszczenia 

iluzja mo e by  doskona a

Klasyka zawsze jest modna i adna. 

Stonowany kolor cian, dopasowane 

w formie i barwie detale sprawiaj , e

wn trze jest spokojne i eleganckie

Mocne barwy i nietypowe faktury 

umo liwiaj  wyeksponowanie 

wybranej p aszczyzny ciany
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ty gipsowo-kartonowe powszechnie stosowa-

ne w budynkach o konstrukcji szkieletowej, 

na poddaszach, ale tak e w domach murowa-

nych. Z tym e jest to rodzaj tynku, a nie osta-

tecznego wyko czenia cian. 

W a ciwe ok adziny s  bowiem jednocze-

nie ozdob  i ochron  przegród wewn trz-

nych.

P ytki ceramiczne – s  bezkonkurencyj-

nym materia em wyko czeniowym w po-

mieszczeniach mokrych, zw aszcza kuch-

niach i azienkach. Po prostu glazury, 

terakoty, gresy s  wr cz niezast pione 

w miejscach nara onych na cz sty kontakt 

z wod  i w pomieszczeniach o du ej wilgot-

no ci powietrza. W dodatku atwo si  je czy-

ci, a wi c zajmuj  w domach  coraz wi ksze 

powierzchnie. Nale y pami ta , e na cia-

ny mo na stosowa  materia y du o delikat-

niejsze ni  na pod ogi. Nie musz  by  bardzo 

twarde ani odporne na cieranie. Na charak-

ter wn trza maj  wp yw nie tylko kolor, roz-

miar p ytek czy jej faktura. Wa ny jest tak e

sposób wyko czenia powierzchni. Matowe 

p ytki wygl daj  naturalnie, cz sto imituj

surowy beton, kamienie, ceg y, drewno, skó-

r , metal, filc, tkanin . Czasem s  powleczo-

ne skór , metalem, materia em ro linnym, 

np. fragmentami skorup orzecha kokoso-

wego itp. Z kolei b yszcz ce odbijaj wia-

t o i rozja niaj  wn trza. Eleganckie dekory 

z ceramiki nierzadko kosztuj ce tyle co ob-

raz, urozmaicaj ciany podobnie jak p yt-

ki wykonywane r cznie. Dobrym pomys em 

jest stosowanie tego samego materia u do wy-

ko czenia pod óg i cian. Do tego celu nada-

je si  najlepiej gres matowy, polerowany albo 

szkliwiony. 

P ytki kamienne – s  najstarszym i naj-

trwalszym materia em wyko czeniowym. 

Do niedawna stosowano je, chc c uzyska

elegancki klasyczny charakter wn trza lub 

tzw. styl ródziemnomorski. Obecnie dzi ki 

dost pno ci materia ów ze wszystkich stron 

wiata mo na uzyska   bardzo nowoczesne 

i ró norodne wn trza. Najpopularniejszymi 

kamieniami do ok adania cian s : trawer-

tyny (o du ej porowato ci), wapienie, pia-

skowce (zwykle o jednolitym ciep ym ko-

lorze), marmury (o barwach od bia ej przez 

ó te, ró owe, zielone, a  do czarnej), upki, 

bazalty, granity (o naturalnych odcieniach 

szaro ci i surowym wygl dzie). Zalet  na-

turalnych kamieni jest to, e mog  by  ci -

te w p yty o dowolnych formatach i gru-

bo ciach. Wad  – wysoka cena. Jednak 

dost pne s  równie  p ytki gresowe wy-

ko czone cienk  warstw  kamienia. Dzi ki 

temu mo liwe jest zachowanie pi kna na-

turalnego materia u przy rozs dniej cenie. 

Powierzchnia p yt kamiennych mo e by

wyko czona w ró ny sposób: przez szlifo-

wanie, polerowanie, antykowanie (posta-

rzanie), m otkowanie czy satynowanie (lek-

ki po ysk bez efektu lustra).

P yty szklane – s  stosunkowo nowym 

materia em ok adzinowym u ywanym 

w budownictwie jednorodzinnym. Zwykle 

stosowane s  tafle barwionego szk a o gru-

bo ci oko o 6 mm i ró nych formatach. 

Oczywi cie szk o mo e by  przezroczyste 

lub matowe, przykr cane rubami, umiesz-

czane w ramach lub przyklejane. Poza tym 

stosowane s  ró nego rodzaju mozaiki za-

równo szklane, jak i ceramiczne, kamienne, 

metalowe. Dost pne s  te  odmiany z zato-

pionymi w szkle p atkami bia ego lub czer-

wonego z ota.

Boazerie – stosowane s  od stuleci, ale 

ich popularno  ju  raczej przemin a. 

Wspó czesne boazerie to ju  nie lakierowane 

deski, ale najcz ciej p yty wyko czone forni-

rami z egzotycznych gatunków drewna two-

rz cymi barwne wzory. Zalet  tego rodzaju 

materia u jest mo liwo  tworzenia wielko-

formatowych wzorów oraz wyka czanie po-

wierzchni ukowych.  
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Wewn trzne 

przegrody z pus-

taków szklanych 

stosuje si  rzadko, 

ale warto pami ta ,

e odpowiednio 

o wietlone lub 

pod wietlone 

mog  sta  si

najwi ksz  atrakcj

pomieszczenia i to 

nie tylko azienki, 

czy przedsionka

fo
t.
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ciany ceglane (klinkierowe) tworz  bardzo 

wyraziste p aszczyzny dlatego najcz ciej wymagaj

wyposa enia (dodatków) w intensywnych, ale 

jednobarwnych kolorach

ciany wyk adane kamieniem mog  mie  ró ny charakter w zale no ci od 

u ytego materia u. Zastosowanie nieobrobionych kamieni polnych b dzie si

kojarzy o z domkiem my liwskim lub wiejsk  chat , l ni cych marmurowych lub 

granitowych p yt – z pa acem, a przypominaj ce upek – z nowoczesnym wn trzem

ciany wy o one 

p ytami ceramicznymi 

nie musza kojarzy  si

z azienk . Wystarczy 

troch  inwencji np. 

zwi kszenie wymiarów 

p yt, odpowiednie 

o wietlenie, czy 

zamocowanie 

daj ce wra enie 

trójwymiarowo ci, aby 

szare i smutne wn trze 

nabra o kolorów
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