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na

SUCHY TYNK

Aby œciany by³y g³adkie i równe, nie trzeba
ich wykañczaæ w tradycyjny sposób – czyli
tynkiem. Mo¿na je zabudowaæ p³ytami gipsowo-kartonowymi lub
gipsowo-w³óknowymi.
Jest to sposób szybki,
„czysty” i prosty.
Marcin Grêbiszewski

uchy tynk znakomicie sprawdza siê
jako wykoñczenie zarówno nowych,
jak i starych œcian murowanych b¹dŸ betonowych. Nie potrzeba do tego fachowców, bo wszystkie prace mo¿na wykonaæ
samodzielnie. U³atwiaj¹ to producenci
p³yt, którzy na ¿yczenie klienta udostêpniaj¹ szczegó³owe instrukcje wykonania
gipsowo-kartonowych lub gipsowo-w³óknowych ok³adzin œciennych.

S

Pomys³ 1 – klejenie
P³yty gipsowo-kartonowe i gipsowo-w³óknowe mo¿na mocowaæ do œciany za
pomoc¹ specjalnej masy klej¹cej 1, 2.
Sposób ten jest mo¿liwy tylko wówczas,
gdy œciany nie s¹ zbytnio krzywe. Dopuszczalna ró¿nica pionu lub poziomu
mo¿e wynosiæ co najwy¿ej 7 cm. Nie poleca siê takiego wykañczania œcian w budynkach maj¹cych tendencjê do osiadania, na przyk³ad posadowionych na terenie tak zwanych szkód górniczych lub na
nasypach.
Wstêpne przygotowania
Przed przyklejaniem p³yt œciany trzeba dok³adnie obejrzeæ i sprawdziæ, czy s¹
w wystarczaj¹co dobrym stanie. P³ytami
g-k i g-w nie wolno wykañczaæ œcian wilgotnych, z widocznymi wysoleniami lub
pokrytych pleœni¹. Stare tynki nie wymagaj¹ skuwania, pod warunkiem, ¿e solidnie siê trzymaj¹. Ka¿da œciana powinna
byæ jednak odkurzona i pokryta odpowiednim preparatem gruntuj¹cym. Wyrówna on ch³onnoœæ pod³o¿a i dziêki temu klej lepiej bêdzie trzyma³ siê œcian.
Uwaga! P³yt nie mo¿na przyklejaæ do
œcian wykoñczonych tynkiem wapiennym (gips reaguje z wapnem i pod³o¿e nie
bêdzie dostatecznie mocne).

fot. Knauf
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Pomiary
Œciany musz¹ byæ dok³adnie zmierzone. Koniecznie trzeba sprawdziæ ich odchy³ki od pionu i poziomu. Na pod³odze
oznacza siê liniê, wzd³u¿ której bêd¹
montowane p³yty. Linia taka powinna
znajdowaæ siê oko³o 2 cm od œciany. Trzeba te¿ zmierzyæ, na jakiej wysokoœci znajduj¹ siê wyjœcia do gniazdek i w³¹czników
elektrycznych. Dane te warto spisaæ na
kartce. Po zamontowaniu p³yt trzeba bêdzie bowiem wyci¹æ w p³ytach otwory
w miejscu gniazdek i w³¹czników.
1 Monta¿ p³yt na klej jest ³atwy, ale wymaga
pomocy przynajmniej jednej osoby (fot. Knauf)

2 Placki kleju mo¿na nanosiæ na œcianê lub
na spodni¹ powierzchniê p³yt
(fot. Polskie Stowarzyszenie Gipsu)

styku z sufitem. Górn¹ szczelinê wype³nia
siê dodatkowo silikonem lub elastyczn¹
mas¹ gipsow¹.
P³yty przykleja siê do placków i dobija gumowym m³otkiem. M³otek nie mo¿e
jednak uderzaæ bezpoœrednio w p³ytê, tylko w deskê lub poziomnicê. Dobijaj¹c
p³yty trzeba jednoczeœnie sprawdzaæ i korygowaæ ich wypoziomowanie.

Monta¿
Korzystaj¹c z zapisanych wymiarów
œcian, trzeba przyci¹æ p³yty na odpowiedni¹ d³ugoœæ. Warto przy tym pamiêtaæ, by
d³ugoœæ p³yt by³a mniejsza o 1,5 cm ni¿
wysokoœæ pomieszczenia. Pozosta³e œcinki tak¿e siê przydadz¹. Przykleja siê je
w miejscu, w którym œciany wykazuj¹ najwiêksze odchylenia od poziomu lub pionu (powy¿ej 3 cm). Gdy odchylenie jest
du¿e, mo¿na przyklejaæ jeden pasek p³yty
na drugi, by ostatecznie zniwelowaæ ró¿nicê. Wci¹¿ trzeba jednak uwa¿aæ, by odleg³oœæ miêdzy lini¹ narysowan¹ na pod³odze a naklejonymi paskami p³yty wynosi³a 2 cm.
Rozrobiony z wod¹ klej gipsowy nanosi siê na œciany. Placki kleju (wielkoœci
du¿ej kajzerki) rozmieszcza siê w regularnych odstêpach co 15 cm 3. W miejscu
nadpro¿y lub tam, gdzie przewiduje siê
zawieszenie na œcianach ciê¿kich rega³ów,
klej powinien byæ na³o¿ony równomiernie na ca³ej powierzchni. Zanim p³yty zostan¹ dostawione do œcian, trzeba na pod³odze u³o¿yæ podk³adki dystansuj¹ce gruboœci oko³o 1 cm. Dziêki nim p³yty nie
bêd¹ dotykaæ do samej pod³ogi. Podobnej
szerokoœci odstêp powinien znaleŸæ siê
równie¿ miêdzy p³ytami i sufitem. P³yty
pod wp³ywem zmian wilgotnoœci powietrza rozszerzaj¹ siê i kurcz¹. Obie szczeliny maj¹ za zadanie umo¿liwiæ im taki
ruch. Dziêki nim p³yty nie popêkaj¹ na

Wykoñczenie
Gdy p³yty zostan¹ ju¿ przyklejone, na
drugi dzieñ szpachluje siê ich po³¹czenia
4, 5, 6, 7. W miejscach styku nak³ada
siê rozrobion¹ z wod¹, gipsow¹ masê
szpachlow¹. W masê wtapia siê pas papieru lub siatki zbroj¹cej i nanosi kolejn¹
warstwê masy. Gdy masa ca³kowicie wyschnie, po³¹czenia szlifuje siê za pomoc¹
specjalnej packi z zamocowan¹ siatk¹
œciern¹. Siatkê zbroj¹c¹ wkleja siê równie¿
na styku p³yt i sufitu. Nanosi siê tam równie¿ masê szpachlow¹ i po jej wyschniêciu
szlifuje. Jeœli p³yty s¹ ³¹czone równie¿ poprzecznymi krawêdziami, które nie s¹
specjalnie wyprofilowane, to wówczas
krawêdzie takie przed monta¿em powinny byæ delikatnie sfazowane (przyciête po
skosie). Po zamontowaniu wykañcza siê je
wówczas podobnie jak po³¹czenia pionowe. Zewnêtrzne naro¿niki œcian zabezpieczyæ trzeba metalowymi k¹townikami
siatkowymi – koniecznie nierdzewnymi.
K¹towniki równie¿ wymagaj¹ zaszpachlowania. Otwory, na gniazdka elektryczne i w³¹czniki, najlepiej wyci¹æ specjaln¹ otwornic¹ doczepian¹ do wiertarki.

3 Mocowanie p³yt g-k lub g-w na klej gipsowy
Pasek wyciêty z p³yty g-k Placki kleju gipsowego

4 Po³¹czenia miêdzy p³ytami wype³nia siê
gipsow¹ mas¹ szpachlow¹... (fot. Knauf)

5 ...wtapia siê w ni¹ siatkê lub papier zbroj¹cy... (fot. Knauf)

P³yta g-k

6 ...nanosi jeszcze jedn¹ lub dwie warstwy
masy szpachlowej... (fot. Knauf)

0,5 cm

15 cm

1 cm

Placki kleju gipsowego

Podk³adki drewniane

Œciana murowana

7 ...i gdy masa wyschnie, po³¹czenie siê szlifuje (fot. Knauf)
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3x5 cm 9. Ustawia siê je pionowo i mocuje do muru w 60-cm odstêpach. Potrzebne s¹ do tego ko³ki rozporowe, które
powinny byæ rozmieszczone wzd³u¿ ³at,
co 1 m. Tam, gdzie œciana jest nierówna,
trzeba u¿ywaæ ko³ków dystansuj¹cych,
które pozwol¹ odsun¹æ nieco ³atê od œciany. Zamiast nich mo¿na u¿yæ podk³adek
drewnianych. Ruszt musi byæ dobrze wypoziomowany i wypionowany.
Miêdzy ³atami mo¿na umieœciæ we³nê
mineraln¹, która spe³ni funkcjê ocieplenia œciany i bêdzie dzia³aæ jako izolacja
akustyczna. Wówczas jednak, przed zabudowaniem rusztu p³ytami, trzeba do ³at
przymocowaæ pasy folii paroizolacyjnej,

P³yty gipsowo-kartonowe i gipsowo-w³óknowe mog¹ byæ przyklejane do œcian, ale
nie do sufitu. Masa klejowa nie wi¹¿e na tyle mocno, by mog³a w takim miejscu
utrzymaæ dosyæ ciê¿k¹ p³ytê. P³yty do sufitu mocuje siê za poœrednictwem stela¿a.
Przed malowaniem lub tapetowaniem
p³yty trzeba zagruntowaæ (na przyk³ad
preparatem Unigrunt). Uk³adanie glazury, na przyklejanych p³ytach g-k i g-w, raczej nie jest zalecane.
Uwaga! Do p³yt mo¿na mocowaæ
przedmioty wa¿¹ce nie wiêcej ni¿ 15 kg.
Ciê¿sze pó³ki lub rega³y z ksi¹¿kami trzeba kotwiæ w œcianie. Potrzebne bêd¹ w tym
celu d³ugie wkrêty z ko³kami lub dyble.

Pomys³ 2 – stela¿
P³yty mo¿na równie¿ montowaæ do
drewnianego lub metalowego stela¿a przykrêconego do œcian b¹dŸ do specjalnych
metalowych uchwytów 8. W ten sposób

mo¿na wykañczaæ œciany wszelkiego rodzaju, nie tylko murowane i betonowe (nawet bardzo nierówne). Miêdzy elementami
rusztu mo¿na przeprowadziæ ró¿ne przewody instalacyjne i umieœciæ tam materia³
termoizolacyjny, który poprawi izolacyjnoœæ ciepln¹ i wyciszy œciany.
Stela¿ drewniany
Jest tanim i prostym sposobem do
samodzielnego mocowania p³yt. Buduje
siê go z ³at drewnianych o przekroju

9 Mocowanie p³yt g-k lub g-w do stela¿a drewnianego
Œciana

Wkrêty

60 cm

ok 1 m

20-35 mm

8 Stela¿ metalowy musi byæ nierdzewny, gdy¿
gips powoduje korozjê (fot. Rigips)

Ocieplenie i wyciszenie
We³na mineralna odgrywa podwójn¹
rolê, jest izolatorem termicznym – zapobiegaj¹cym ucieczce ciep³a z ogrzewanych pomieszczeñ i jest te¿ izolatorem
akustycznym – os³abiaj¹cym przedostawanie siê ró¿nych ha³asów przez œciany.
Wykañczaj¹c pomieszczenia p³ytami g-k
lub g-w, mo¿na je jednoczeœnie ociepliæ
i wyciszyæ. We³na na œcianach dzia³owych, bêdzie pe³niæ wówczas funkcjê izolacji akustycznej, a we³na na œcianach zewnêtrznych, bêdzie dodatkow¹ warstw¹
termoizolacyjn¹. Pamiêtaæ trzeba przy
tym, by w zewnêtrznej œcianie zrobione
by³y otwory, dostarczaj¹ce powietrze,
które mog³oby wentylowaæ we³nê.
W przeciwnym razie, para wodna, skraplaj¹ca siê czasem na we³nie, mo¿e spowodowaæ miejscowe zawilgocenie œcian.
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£ata drewniana

Wkrêty

- Mocowanie p³yt g-k lub g-w do stela¿a metalowego
Wkrêty podtrzymuj¹ce we³nê

0,5 cm

Wkrêty

Podk³adka filcowa
budujemy
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We³na mineralna

Profil CD

We³na

Dolny profil UD

P³yty g-k

która oddzieli we³nê od p³yt. Zapobiegnie
to skraplaniu siê pary wodnej na ich powierzchni. Nie trzeba tego robiæ, jeœli
œcian nie dociepla siê we³n¹ lub jako izolacjê stosuje siê styropian.
P³yty przykrêca siê do rusztu wkrêtami rozstawionymi wzd³u¿ styków p³yt –
co 20-35 cm. Ich ³ebki powinny byæ nieco
zag³êbione w p³ycie, ale nie na tyle, by
przerwa³y karton. Po zamocowaniu p³yt
spoinuje siê ich po³¹czenia i szpachluje
³ebki wkrêtów.
Uwaga! Miêdzy pod³og¹ a p³ytami powinien byæ zachowany odstêp szerokoœci
1 cm, a miêdzy p³ytami i sufitem – 0,5 cm.
Stela¿ stalowy
Zamiast drewnianego wykonuje siê
czêsto stela¿ z profili stalowych ocynkowanych. Zanim zbuduje siê stela¿, trzeba
na pod³odze i suficie wyznaczyæ liniê,
wzd³u¿ której bêdzie on przebiega³. Robi
siê to podobnie, jak w przypadku p³yt
mocowanych na klej. Wzd³u¿ tych linii
mocuje siê profile UD. Powinny mieæ one
od spodu przyklejone paski pianki lub filcu t³umi¹cego ha³as. W profile UD wstawia
siê profile CD (w rozstawie co 60 cm.) -.
Miêdzy nimi mo¿na umieœciæ pasy we³ny
mineralnej. Musi ona œciœle wype³niaæ
przestrzeñ miêdzy profilami. Warto
przedtem, w bokach profili CD, co kilkadziesi¹t centymetrów umieœciæ wkrêty.
Wówczas we³na zawiœnie na nich i nie wysunie siê z rusztu. We³na nie powinna stykaæ siê z p³ytami, dlatego te¿ jej gruboœæ

trzeba tak dobraæ, by by³a oko³o 1 cm
mniejsza ni¿ gruboœæ profili.
Gdy ruszt jest gotowy, mo¿na do
niego przykrêcaæ p³yty (pamiêtaæ trzeba
o odstêpie miêdzy pod³og¹ i sufitem).
U¿ywa siê do tego wkrêtów nierdzewnych typu TN lub TB. £ebki wkrêtów,
musz¹ byæ oczywiœcie na koniec zaszpachlowane. Szpachlowanie po³¹czeñ p³yt
odbywa siê na tej samej zasadzie, jak
w przypadku suchego tynku mocowanego na klej.
W przypadku bardzo nierównego
pod³o¿a nie trzeba go wyrównywaæ, lecz
zastosowaæ mocowanie stela¿a do uchwytów elastycznych. Uchwyty przykrêca siê
do œcian i odgina ich ramiona. Pod
uchwytami powinny siê znaleŸæ filcowe
podk³adki t³umi¹ce ha³as. Na uchwyty
nadziewany jest materia³ termoizolacyjny
(np. we³na mineraln¹) tak, by ramiona
uchwytu wystawa³y na 1-2 cm. Na dole
i na górze, wzd³u¿ œciany montuje siê profile metalowe UD, z przyklejon¹ od spodu
podk³adk¹ izoluj¹c¹ akustycznie. U¿ywa
siê w tym celu ko³ków rozporowych.
W profile te wk³ada siê nastêpnie, przyciête na wymiar profile CD i mocuje je
wkrêtami do ramion uchwytów elastycznych. Powstaje w ten sposób rodzaj rusztu, do którego mo¿na mocowaæ p³yty !.
Nie mo¿na przy tym zapomnieæ o izolacji
paroszczelnej.
I
Informacje o producentach p³yt gipsowo-kartonowych i gipsowo-w³óknowych, akcesoriach do monta¿u p³yt i ceny wyrobów podajemy w rubryce Info rynek na str. 188.

! Mocowanie p³yt g-k lub g-w do stela¿a metalowego z uchwytami elastycznymi
Uchwyt elastyczny po odgiêciu ramion
Uchwyt elastyczny

Podk³adka filcowa

Wkrêty

5 cm

1 cm

Profil UD
Profile CD

Œciana
We³na mineralna

Podk³adka filcowa

P³yty g-k
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