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ciany dzia owe
ciany dzia owe tym si  ró ni  od no nych, e oprócz w asnego ci aru 

nie przenosz adnych innych obci e  przekazywanych przez elementy 

konstrukcji domu. Skoro dziel  dom na pomieszczenia, powinny by

funkcjonalnie rozlokowane i dobrze izolowa  przed ha asem.

Z jakich materia ów budowa ciany dzia owe?

Wybieraj c materia , powinni my uwzgl d-

ni : jaka b dzie izolacyjno  akustyczna 

wykonanej z niego ciany, czy strop, na 

którym ma stan , mo e przenie  jej ci -

ar,czy ciana ma zapewni  do wietlenie 

pomieszczenia, w jaki sposób ma by  wy-

ko czona, czy na cianie b d  wieszane 

ci kie przedmioty. Do ka dej grupy mate-

ria ów potrzebne s  odpowiednio dobrane 

mocowania (ko ki, ruby, wkr ty).

Je li nie mo na zbytnio obci a  stropu, 

trzeba wybra  lekkie ciany szkieletowe, np. 

z p yt gipsowo-kartonowych (g-k).

Je eli zale y nam na tym, by ciana przepusz-

cza a wiat o i do wietla a pomieszczenie, mo-

emy j  postawi  z pustaków szklanych.

ciany murowane wymagaj  tynkowa-

nia lub wyko czenia ok adzin , co warto 

uwzgl dni , gdy porównuje si  ich koszty 

w ró nych technologiach. Uk adanie na 

mokro tynków na cianach murowanych 

jest bardziej pracoch onne ni  wyka cza-

nie cian z p yt gipsowo-kartonowych czy 

bloczków gipsowych.

Konstrukcja no na szkieletowej ciany dzia owej sk ada si  z profi-

li stalowych ocynkowanych lub – rzadziej – z drewnianych s upów 

i rygli. Poszycie szkieletu to p yty gipsowo-kartonowe lub gipsowo-

-w óknowe, które mocuje si  wkr tami do elementów szkieletu. ciany 

s  bardzo lekkie – metr kwadratowy ciany grubo ci 7,5 cm wa y 26 

kg. Je li ciana dzia owa ma mie  szczególne cechy (podwy szon

ciep ochronno , odporno  ogniow , wytrzyma o ), to szeroko

profili zwi ksza si  do 75 mm lub 100 mm i do szkieletu mocuje si

z ka dej strony dwie warstwy p yt zamiast jednej. 

Mimo niewielkiej masy, ciany szkieletowe dobrze t umi  d wi -

ki. Przestrze  mi dzy profilami mo na wype ni  we n  mineraln

– wówczas wspó czynnik izolacyjno ci akustycznej wyniesie 38 dB, 

co oznacza spe nienie z nadwy k  wymaga  odno nie izolacyjno ci 

akustycznej cian mi dzy pokojami mieszkalnymi.

Zalet cian szkieletowych jest ograniczenie do minimum robót mo-

krych i  mo liwo  niemal natychmiastowego malowania lub tapeto-

wania po uko czeniu monta u. Starannie wykonane ciany powinny 

mie  bardzo równe i g adkie powierzchnie, które mo na wyko czy

w dowolny sposób, np. pomalowa . W tego rodzaju przegrodach atwo 

jest rozprowadza  instalacje np. elektryczne lub centralnego ogrzewa-

nia – po prostu uk ada si  je wewn trz cia-

nek, mi dzy p ytami.

Wad cian szkieletowych jest to, e atwo je 

uszkodzi  i trudno na nich zawiesza  ci -

kie przedmioty, np. szafki kuchenne, pod-

grzewacz wody czy ci k  pó k  na ksi ki. 

Je li na takiej cianie ma wisie  co  ci kie-

go, trzeba to przewidzie  ju  w czasie projek-

towania lub budowy i zamontowa  w odpo-

wiednich miejscach dodatkowe profile.

Do monta u lekkiej ciany szkieletowej 

niezb dne s  specjalne profile drewniane albo 

metalowe (a) oraz p yty gipsowo-kartonowe lub 

gipsowo-w óknowe (b)

Co to s ciany szkieletowe?

Szkielet cianki dzia owej: z profili stalowych (a) i drewnianych (b)
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profil C

izolacja akustyczna

szkielet
drewniany

izolacja
akustyczna
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TWÓJ DOM TWOJE PIENI DZE

Tradycyjnym materia em do budowy cian 

dzia owych by y ceg y pe ne. ciany dzia o-

we murowano z nich na grubo  12 cm lub 

rzadziej – 6,5 cm. Wykonanie takiej cia-

ny jest do  pracoch onne, a mur ceglany 

– ci ki, dlatego mo na je ustawia  tylko 

na zaprojektowanych pod nie belkach (naj-

cz ciej elbetowych) opartych na cianach 

no nych. 

ciany dzia owe z cegie  pe nych maj  du

wytrzyma o  i dobrze t umi  ha as. 

ciana z ceg y dziurawki jest oko o 30% 

l ejsza, ale s abiej t umi d wi ki. Trudniej 

te  na niej zawiesi  ci kie przedmio-

ty, bo kana y w ceg ach utrudniaj  osa-

dzenie ko ków. Ze wzgl du na nierówn

powierzchni ciany ceglane wymagaj

1,5-centymetrowego tynku z ka dej strony; 

mo na je te  wyko czy  p ytami gipsowo-

-kartonowymi, co znacznie przyspieszy pra-

ce wyko czeniowe.

Czy buduje si  jeszcze ceglane ciany 
dzia owe?

Czy na ciany dzia owe stosuje
si  pustaki ceramiczne?
W budynkach z pustaków ceramicznych ciany dzia owe najcz ciej 

muruje si  z takich samych, tylko cie szych elementów – zwykle gru-

bo ci 8,8 lub 12 cm. Szybciej wykonuje si ciany z du ych elemen-

tów z ceramiki poryzowanej (50 × 24 cm) czonych na pióro i wpust. 

Zwykle wyka cza si  je pocienionymi (grubo ci 10–12 mm) tynkami 

gipsowymi nak adanymi za pomoc  agregatu lub r cznie. 

ciany z pustaków ceramicznych spe niaj  standardowe wymagania co do izolacyjno ci 

akustycznej cian dzia owych mi dzy pokojami, ale zaleca si  dodatkowe ich wyciszenie, 

gdy oddzielaj azienki i WC.

Do wieszania na tych cianach elementów wyposa enia azienek lub mebli kuchennych trze-

ba stosowa  specjalne ko ki rozpr ne.

Du e elementy 

z ceramiki poryzowanej 

znacznie przyspieszaj

tempo wznoszenia cian

Bloczki z betonu komórkowego muruje 

si atwo i szybko, dlatego s  ch tnie sto-

sowane na ciany dzia owe. Elementy s

du e, ale niezbyt ci kie (oko o 50 kg/m2)

i mo na je dowolnie przycina . Bloczki 

z betonu komórkowego produkowane s

z du  dok adno ci  wymiarów, dlate-

go mo na je murowa  na cienkie spoiny, 

co u atwia tynkowanie cian. Ze wzgl -

du na ma  zdolno  t umienia d wi -

ków (wspó czynnik izolacyjno ci aku-

stycznej R
A1

 = 33 dB), ciany z betonu 

komórkowego powinny by  pokrywane 

tynkiem tradycyjnym, co zwi ksza ich 

mas  powierzchniow  i poprawia izola-

cyjno  akustyczn . ciany te mo na te

wyko czy  p ytami gipsowo-kartonowy-

mi z warstw  izolacji akustycznej, ale to 

znacznie podniesie ich koszt.

Beton komórkowy ma stosunkowo nisk

wytrzyma o , dlatego trzeba uwa a

z wieszaniem na takich ciankach ci -

kich przedmiotów. 

ciany z bloczków keramzytobetonowych 

lepiej t umi  d wi ki i maj  wi ksz  wy-

trzyma o . Mo na je wyka cza  trady-

cyjnym tynkiem cementowo-wapiennym 

lub gipsowym.

Czy ciany dzia owe
mog  by  z betonu 
lekkiego?

z bloczków silikatowych...

Wymurowane z pe nych lub dr onych 

bloczków wapienno-piaskowych bardzo do-

brze t umi  ha as: wspó czynnik izolacyjno-

ci akustycznej ciany grubo ci 8 cm wy-

nosi 45 dB, co odpowiada podwy szonemu 

standardowi cian oddzielaj cych pomiesz-

czenia sanitarne od mieszkalnych. Grubsze 

ciany (12 cm) maj  wspó czynnik izolacyj-

no ci akustycznej a  50 dB.

Dodatkow  zalet  bloczków silikatowych 

jest ich du a dok adno  wymiarowa (od-

chy ki poni ej 1 mm) oraz mo liwo cze-

nia na pióro i wpust. Starannie wymurowa-

ne na zapraw  klejow ciany maj  g adk

powierzchni , dlatego mo na je wyka cza

cienk  warstw  (grubo ci do 5 mm) tynku 

gipsowego. Roboty wyko czeniowe mo na 

równie  ograniczy  do na o enia g adzi gip-

sowej po uprzednim zaszpachlowaniu, oszli-

fowaniu i zagruntowaniu pod o a.

..a jakie z p yt z litego gipsu?

cianki dzia owe z prefabrykowanych p yt 

gipsowych grubo ci 8 cm s  stosunkowo 

ma o popularne, g ównie ze wzgl du na do

wysok  cen  i ci ar elementów: pojedyncza 

p yta wa y ok. 25 kg. W cianach p yty czy 

si  klejem gipsowym oraz na pióro i wpust, 

a wyka cza – szpachluj c z cza i ewentu-

alne uszkodzenia, a nast pnie szlifuj c po-

wierzchni . Wysoki standard wyko czenia 

osi ga si  przez na o enie dodatkowej war-

stwy g adzi gipsowej.

Wspó czynnik izolacyjno ci akustycznej 

takiej ciany wynosi 38 dB. Zdolno  gipsu 

do wch aniania i oddawania pary wodnej 

z powietrza wp ywa korzystnie na mikrokli-

mat w pomieszczeniach. ciany gipsowe ze 

zwyk ych p yt mo na stosowa  w pomiesz-

czeniach o wilgotno ci do 70%. W pomiesz-

czeniach przej ciowo wilgotnych (np. azien-

kach) stosuje si  p yty impregnowane.

Jakie w a ciwo ci maj ciany
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ciany z betonu 

komórkowego 

wyka cza si

tradycyjnym 

tynkiem
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Murowane ciany dzia owe (z cegie , blocz-

ków lub pustaków ciennych) s  do  cien-

kie – maj  grubo  6–12 cm, dlatego trzeba 

je usztywni  i uchroni  przed przewróce-

niem si  i temu w a nie s u y odpowiednie 

czenie ich ze cianami no nymi. Mo na 

to zrobi  na kilka sposobów, które dostoso-

wuje si  do rodzaju materia ów u ytych do 

wymurowania cian dzia owej i no nej.

Je li ciany dzia owe maj  by  wykona-

ne z elementów o du ych wymiarach, np. 

z bloczków gipsowych lub z betonu komór-

kowego, czyli elementów atwych do prze-

cinania, to w miejscu po czenia w cianie 

no nej na ca ej wysoko ci pomieszczenia 

wycina si  bruzd  g boko ci ok. 5 cm i sze-

roko ci o 2–3 cm wi ksz  ni  grubo  nie-

wyko czonej ciany dzia owej. Nast pnie 

muruje si  bloczki zachowuj c zasad  prze-

suni cia spoin pionowych.

czenie cian z elementów drobnowymia-

rowych (g ównie cegie  o standardowych 

wymiarach) polega na zaz bieniu co drugiej 

warstwy w  prostok tnych otworach w cia-

nie no nej, czyli na tzw. strz pia. 

Innym sposobem czenia ceramicznych 

cian dzia owych z no nymi s  kotwy meta-

lowe, mocowane ko kami rozporowymi do 

ciany no nej; kotwy te wpuszcza si  w spo-

iny ciany dzia owej na d ugo ci 10–15 cm. 

Po czenie takie jest jednak ma o sztywne, 

dlatego w naro nikach tak czonych cian 

cz sto pojawiaj  si  p kni cia.

Jak czy si ciany dzia owe z no nymi?

W jaki sposób czy 
si ciany dzia owe
ze stropem nad 
pomieszczeniem?

Górna powierzchnia murowanych cian dzia o-

wych nie powinna dochodzi  do samego stropu: 

mi dzy ich górn  powierzchni  a stropem trzeba 

zostawi  ok. dwucentymetrow  szczelin . Dzi ki 

niej pracuj cy strop b dzie mia  miejsce na ewentu-

alne ugi cie i nie uszkodzi stoj cych pod nim cian 

dzia owych. Przed wyka czaniem cian szcze-

lin  wype nia si  piank  poliuretanow , a nad-

miar stwardnia ej pianki obcina si  równo z po-

wierzchni ciany.

Po czenie ceramicznych cian dzia owych 

z no nymi: w bru dzie wykonanej w cianie (a), 

za pomoc  tzw. strz pi (b), metalowymi 

kotwami, wkr canymi lub wmurowanymi 

w cian  no n  (c)

Po czenie cian dzia owych z betonu 

komórkowego z no nymi: za pomoc

k towników metalowych (a), za pomoc  profili 

o przekroju U (b)

bloczki z betonu 
komórkowego

k towniki stalowe

profil stalowy
o przekroju U

cianka dzia owa z pustaków 
ceramicznych czonych  na pióro 
i wpust

kotwa
zamocowana 
w spoinie spoina 

pozioma 
w cianie 
wewn trznej

otwory w cianie tzw. strz pia

ceg y pe ne

pr t zbrojeniowy 
co 3 warstwy

zaprawa

ceg a dziurawka

a

b

a

b

c

Czy ciany dzia owe wymagaj
zbrojenia?
W cianach dzia owych d ugo ci 

do 5 m nie jest potrzebne zbroje-

nie. Je li jednak murowane s  z ele-

mentów grubo ci do 10 cm, w spo-

inach poziomych – w co drugiej lub 

trzeciej warstwie – warto umie ci

2–3 pr ty zbrojeniowe. 

D u sze ciany powinny by  zbro-

jone pr tami lub p askownikami 

stalowymi (na budowach zwany-

mi „bednark ”) umieszczonymi 

w spoinach poziomych.

Zbrojenie cian dzia owych musi 

by  zakotwione w cianach no-

nych.
Przyk ad zbrojenia ciany dzia owej 

z dr onych bloczków silikatowych

ciana z silikatów
(bloczków
wapienno-piaskowych)

drabinka
zbrojeniowa

bruzda w cianie
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Na czym stawia si ciany dzia owe parteru?

Murowane ciany dzia owe na parterze po-

winny spoczywa  bezpo rednio na pod o-

dze na gruncie, dlatego trzeba u o y  pod 

nimi izolacj  przeciwwilgociow . Niestety, 

zmniejsza to ciep ochronno  pod ogi, gdy

ciana dzia owa staje si  w pewnym stopniu 

mostkiem cieplnym, odprowadzaj cym cie-

p o do gruntu. Mo na temu zapobiec, sta-

wiaj c j  na ocieplonym od spodu elbeto-

wym ebrze, którego przekrój i zbrojenie 

powinien dobra  projektant.

Uwaga! ciany dzia owe murowane na 

parterze nie mog  spoczywa  na jastrychu 

pod ogowym przykrywaj cym ocieplenie, 

zw aszcza gdy zamontowane b dzie ogrze-

wanie pod ogowe. ciany stawia si  zatem 

przed u o eniem takiej instalacji.

Pod ciany dzia owe, zw aszcza ci sze (powy ej 100 kg/m2)

w projekcie przewidziane s  zazwyczaj odpowiednie usztyw-

nienia (dodatkowe zbrojenie). Jak z tego wynika, nie mo na 

dowolnie zmienia  miejsca ciany dzia owej na stropie. 

Je eli w trakcie budowy chcemy zmieni  podzia  pomiesz-

cze , trzeba poprosi  projektanta o dokonanie stosownych 

zmian w projekcie stropu.  Sposób usztywnienia stropu za-

le y od etapu budowy domu. 

Je li strop ma by  dopiero wykonywany, pod cian  dzia-

ow  w nowym miejscu wstawia si  dodatkow  prefabryko-

wan  belk elbetow . Dodatkowe ebro elbetowe (zwane 

rozdzielczym) warto te  wykona  w stropie, na którym cia-

na stawiana b dzie w poprzek belek stropowych – zmniej-

szy to ryzyko pojawienia si  rys na stropie.

Na powierzchni gotowego stropu mo na wykona elbe-

towy podci g. 

Dla ograniczenia zmian w konstrukcji stropu w zwi zku 

z przesuni ciem cian dzia owych mo na zastosowa  – za-

miast cian murowanych – lekkie ciany szkieletowe, jednak 

i na tak  zmian  nale y uzyska  zgod  projektanta budynku 

lub konstruktora z uprawnieniami projektowymi.

Czy ciany dzia owe mo na 
dowolnie przestawia ?

Tak, ale zale nie od funkcji pomieszczenia nale y zastosowa  odpo-

wiednie odmiany p yt g-k: 

zwyk e GKB – do pomieszcze , które nie s  nara one nawet na 

chwilowe zawilgocenie,

impregnowane GKBI – do pomieszcze  o wi kszej wilgotno ci, 

np. do azienek,

ogniochronne GKF – do pomieszcze , które musz  mie  podwy -

szon  ognioodporno , np. na poddaszu,

ogniochronne i impregnowane GKFI – je li podwy szon  ognio-

odporno  musi mie  pomieszczenie o podwy szonym poziomie wil-

gotno ci, np. azienka na poddaszu.

Czy ciany z p yt g-k
mo na stawia  w ka dym
pomieszczeniu?

Po czenia p yt oraz miejsca mocowania wkr tów trzeba zaszpachlowa , wkle-

jaj c ta m  lub siatk . Szczeliny w miejscach styku ze cianami i sufitem wype -

nia si  mas  akrylow , co zapobiega p kni ciom. Zaszpachlowane i oszlifowane 

ciany nale y zagruntowa , a po wyschni ciu pomalowa  lub oklei  tapet .

Jak wyka cza si cian  szkieletow ?

Konstrukcja i sposób wyko czenia lekkiej ciany dzia owej z p yt g-k

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 t
9 – ta ma zbroj ca
10 – masa szpachlowa
11 – wyko czenie powierzchni, np. pomalowanie farb  akrylow

18

11

10

9

7

6

2

3

4

5
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Pustaki szklane mog  mie  ró n  faktur  i kolory

Najpierw przycina si  p yty gipsowo-kartonowe na wymiar oko o 1 cm mniejszy ni

wysoko  pomieszczenia, a nast pnie mocuje po jednej stronie szkieletu. Do przykr -

cania p yt u ywa si  wkr tów samonawiercaj cych, rozmieszczaj c je w odst pach ok. 

20 cm. Je li ciana ma by  pokryta dwiema warstwami p yt, to pierwsz  warstw  mo-

cuje si  co 50 cm. 

P yty uk adane wokó  otworu drzwiowego powinny by  przyci te w kszta cie litery L, 

aby ich czenie wypad o mo liwie blisko rodka nadpro a. Zapobiega to p kaniu z -

czy w pasie nad drzwiami, które cz sto si  zdarza, gdy p yty czy si  na przed u eniu 

s upka o cie nicowego. 

W jednostronnie pokrytej ciance dzia owej mo na ukry  potrzebne instalacje, wykorzystuj c

fabrycznie naci te otwory w p ytach.

Nast pny etap to wype nienie przestrzeni mi dzy s upkami we n  mineraln  (grubo ci 4 cm, 

je li szkielet jest z profili 50 mm). Wype nienie powinno by  bardzo dok adne, aby w izolacji 

nie zosta y adne szpary, które pogorszy yby izolacyjno ciany.

Pokrycie p ytami z drugiej strony wykonuje si  tak samo jak z pierwszej, z tym e miejsca cze-

nia p yt powinny wypada  na innych s upkach: w tym celu pierwsz  uk adan  p yt  przecina 

si  na pó . T  sam  zasad  „spoin na mijank ”  nale y stosowa  do krycia dwuwarstwowego.

Do wkr tów mocuj cych p yty najwygodniej u y  wkr tarki akumulatorowej z regulo-

wanym momentem dokr cenia lub jeszcze lepiej – z ogranicznikiem g boko ci wkr ca-

nia. Prawid owo dokr cone by wkr tów powinny by  nieznacznie zag bione w p ycie, 

ale karton nie powinien by  w tych miejscach uszkodzony. W braku wprawy ko cowe 

dokr cenie lepiej wykona  r cznym wkr takiem.

W jaki sposób nale y montowa  p yty g-k?
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Konstrukcja lekkiej cianki dzia owej

1.  P yty g-k gr. 12 mm: GKB, GKBI, 

GKF lub GKFI

2. Profil s upkowy CW 50 co 60 cm

3. Profil poziomy UW 50

4. Wkr ty TN 25 co 25 cm

5.  Ko ki rozporowe lub dyble; maks. 

co 100 cm

6. Masa szpachlowa

7. Ta ma uszczelniaj ca szer. 50 mm

8.  We na mineralna kamienna lub 

szklana

Jak wykonuje si ciany z pustaków szklanych?

Takie ciany s  przydatne tam, gdzie oddzielone nimi po-

mieszczenie wymaga do wietlenia i wyt umienia ha asu.

Pustaki maj  znormalizowane wymiary:

 19 × 19 cm i grubo  8 lub 10 cm,

 24 × 24 cm i grubo  8 cm oraz 24 × 11,5 lub 

 19 × 9 cm i grubo  8 cm.

Dost pne s  w wielu kolorach i fakturach powierzchni. 

ciany z pustaków mo na ustawia  nast puj cymi meto-

dami:

tradycyjn  – na zapraw  cementow ,

na sucho – z profilami z PVC lub aluminiowymi,

czon  – z profilami z PVC i zapraw .

Podczas wznoszenia cian nale y pami ta  o tym, e nie 

powinny one przenosi adnych obci e , dlatego nie mog

by  sztywno zwi zane ze stropem, musz  by  oddylatowane 

od przylegaj cych do nich cian, pod óg i su-

fitów. W przeciwnym razie ciany mog  ulec 

wypaczeniu, a pustaki – pop ka .

ciany z pustaków szklanych wymagaj  zbro-

jenia, w ka dej, lub w co 2–3 spoinie pionowej 

i poziomej i zakotwienia w pod odze i cianie 

murowanej, do której przylegaj . Do zbrojenia 

u ywa si  pr tów o rednicy 8–10 mm.

W przypadku niskich cian z „lu n ” kraw -

dzi , konieczne jest zamocowanie drewnianego 

lub metalowego s upa, zabezpieczaj cego cian

przed przesuni ciem lub wypaczeniem.
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Jak stawia si  szkielet ciany dzia owej?

Wyznaczenie przebiegu ciany szkieleto-

wej rozpoczyna si  od zaznaczenia na pod-

odze jej zarysu, a nast pnie przenosi si

go na ciany i sufit. Do postawienia cia-

ny potrzebne s  systemowe profile stalo-

we typu UW (tzw. przypod ogowe), profile 

typu CW (s upkowe) oraz profile drzwiowe 

o zwi kszonej grubo ci. Zale nie od grubo-

ci ciany stosuje si  profile szeroko ci 50, 

75 lub 100 mm. Najpopularniejsze s  pro-

file szeroko ci 50 mm, ale je li ciana ma 

by  sztywniejsza lub lepiej izolowana aku-

stycznie, stosuje si  szersze profile. 

Najpierw przycina si  profile UW na po-

trzebn  d ugo , pozostawiaj c odst p na 

drzwi. Powinny one by  ulokowane w ta-

kim miejscu, by s upki o cie nicowe zna-

laz y si  przynajmniej 15 cm od zwyk ych, 

po to by po czenia p yt poszycia nie wypa-

da y na kraw dzi otworu drzwiowego, lecz 

bli ej jego rodka.

Od spodu profili przypod ogowych UW 

przykleja si  elastyczn  ta m  uszczelnia-

j c , która zabezpiecza przed przenosze-

niem si  drga  stropu na cian  i niwe-

luje nierówno ci pod o a. Przygotowane 

profile mocuje si  ko kami rozporowymi 

wzd u  wcze niej wyznaczonych linii na 

pod odze i suficie. Najwygodniej do tego 

celu u y  ko ków do tzw. szybkiego mon-

ta u. W podobny sposób mocuje si  do 

ciany skrajne profile s upkowe CW wsta-

wione ko cami w profil w pod odze i na 

suficie. Stykaj ce si  ze sob  profile przy-

kr ca si  po obu stronach dwoma wkr ta-

mi samonawiercaj cymi. Nast pnie profi-

le s upkowe kolejno wstawia si  w profil 

dolny i górny w odst pach co 60 cm i przy-

kr ca. W miejscu osadzenia drzwi wstawia 

si  w ten sam sposób profile wzmocnione, 

a jako nadpro e wykorzystuje si  odcinek 

profilu UW. W miejscach, w których cia-

na ma przenosi  du e obci enia, trzeba jej 

szkielet usztywni  dodatkowymi elemen-

tami (s upami i ryglami).

Profile pionowe CW wk ada si  najpierw w dolny profil UW, a nast pnie w górny, ale nie mocuje si  ich do profili poziomych (a). Po pokryciu p ytami 

pierwszej strony ciany (b) i u o eniu w niej instalacji, mi dzy profilami uk ada si  izolacj  akustyczn  z we ny mineralnej (c)

b ca

materia

ceg a pe na gr 12 cm: 55–65 z /m2

ceg a dziurawka gr 12 cm: 45–55 z /m2

robocizna: 25–30 z /m2

materia

bloczki silikatowe gr. 8 cm: 40–45 z /m2

robocizna: 20–25 zl/m2

materia

pustaki ceramiczne gr 12 cm: 50–60 z /m2

robocizna: 20–25 z /m2

materia

beton komórkowy gr 12 cm: 35–45 z /m2

robocizna 20–25 z /m2

Do powy szych cen trzeba doliczy  tynki obustronne:

tynk cementowo-wapienny z robocizn : 35–45 z /m2

tynk gipsowy z agregatu z robocizn  : 50–60 z /m2

materia

p yty gipsowe gr 8 cm: 130–150 z /m2

robocizna z wyg adzeniem: 30–40 z m2

materia

p yty gipsowo- kartonowe na stela u: 30–40 z /m2

robocizna ze szpachlowaniem: 30–40 z /m2

materia

pustaki szklane: 250–400 z /m2

robocizna: 50–60 z /m2

Koszt zbudowania wszystkich cian dzia owych w domu 
o powierzchni ok. 150 m2 to wydatek ok. 8–10 tys. z .

Ile kosztuj ciany dzia owe? 

fo
t.

 R
ig

ip
s
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