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W budynkach wznoszonych z pu-
staków ceramicznych œcianki

dzia³owe najczêœciej te¿ murowane s¹
z tych samych materia³ów, ale cieñszych
– najczêœciej gruboœci 8,8 lub 12 cm.
Szybciej wykonuje siê œcianki z du¿ych
(50x24 cm) elementów z ceramiki pory-
zowanej ³¹czonych na pióro i wpust.
Zwykle wykañcza siê je pocienionymi
(gruboœci 10-12 mm) tynkami gipsowy-
mi nak³adanymi za pomoc¹ agregatu lub
rêcznie. Œciany z pustaków ceramicz-
nych spe³niaj¹ standardowe wymagania
izolacji akustycznej dla œcianek dzia³o-
wych miêdzy pokojami, ale zaleca siê do-
datkowe ich wyciszenie, gdy oddzielaj¹
³azienki i WC. Do wieszania na œcianach
szafek trzeba stosowaæ specjalne ko³ki
rozprê¿ne.

A mo¿e z pustaków
ceramicznych?

N ajbardziej popularnym materia³em do budowy œcianek dzia³owych s¹ ceg³y pe³ne,
murowane na gruboœæ 12 cm lub – rzadziej – na 6,5 cm; ich wykonanie jest doœæ pra-

coch³onne. Œcianki te s¹ ciê¿kie, dlatego stawia siê je na zaprojektowanych wzmocnie-
niach stropów lub na dodatkowej belce ¿elbetowej opartej na œcianach noœnych. Maj¹ du-
¿¹ wytrzyma³oœæ i dobrze t³umi¹ ha³as. Ze wzglêdu na nierówn¹ powierzchniê wymagaj¹
tynkowania warstw¹ gruboœci co najmniej 1,5 cm. Œcianka z ceg³y dziurawki bêdzie o oko-
³o 30% l¿ejsza, ale bêdzie s³abiej t³umi³a dŸwiêki. Trudniej bêdzie te¿ zawiesiæ na niej ciê¿-
kie przedmioty – kana³y w ceg³ach utrudniaj¹ osadzenie ko³ków. Œcianki murowane mo¿-
na wykoñczyæ p³ytami gipsowo-kartonowymi, co znacznie przyspieszy prace wykoñcze-
niowe.

Tradycyjne œcianki z ceg³y?

W ybieraj¹c materia³ trzeba wzi¹æ
pod uwagê izolacyjnoœæ akustycz-

n¹ gotowej œciany tak, by zapewniæ kom-
fort u¿ytkowania wydzielonego pomiesz-
czenia oraz mo¿liwoœæ stworzenia w nim
korzystnego mikroklimatu. Do wyboru
mamy technologie tradycyjne murowane
z cegie³, bloczków lub pustaków szkla-
nych oraz lekkie œcianki szkieletowe
z p³yt g-k. Œcianki murowane wymagaj¹
tynkowania lub zamocowania ok³adzin
œciennych, co trzeba uwzglêdniæ przy po-

równywaniu kosztów ró¿nych technolo-
gii. Uzyskanie na nich równej i g³adkiej
powierzchni tynku bêdzie bardziej pra-
coch³onne ni¿ przy wykañczaniu œcianek
z p³yt gipsowo-kartonowych czy blocz-
ków gipsowych. Trzeba te¿ wzi¹æ pod
uwagê to, czy na œciance bêd¹ wieszane
ciê¿kie przedmioty. Zale¿nie od u¿ytego
materia³u do budowy œcianki, bêd¹ po-
trzebne odpowiednie mocowania (ko³ki,
œruby itp.)

Z czego budowaæ œcianki dzia³owe?

B loczki z betonu komórkowego muru-
je siê ³atwo i szybko, dlatego s¹ chêt-

nie wykorzystywane do stawiania œcianek
dzia³owych. Elementy s¹ du¿e, ale nie-
zbyt ciê¿kie (oko³o 50 kg/m2) i mo¿na je
dowolnie przycinaæ. Bloczki produkowa-
ne s¹ z du¿¹ dok³adnoœci¹ wymiarów.
Mo¿na je murowaæ na cienkie spoiny, co
u³atwia otynkowanie œcianki. Niestety,

beton komórkowy ma ma³¹ zdolnoœæ t³u-
mienia dŸwiêków (wskaŸnik RA1 =
33 dB). Aby zwiêkszyæ ich masê po-
wierzchniow¹ œcian i poprawiæ ich izola-
cyjnoœæ akustyczn¹ pokrywa siê je trady-
cyjnym tynkiem. Mo¿na równie¿ wykoñ-
czyæ je p³ytami gipsowo-kartonowymi
z warstw¹ izolacji akustycznej, ale to
znacznie podniesie koszty. Beton komór-

kowy ma stosunkowo nisk¹ wytrzyma-
³oœæ, dlatego trzeba uwa¿aæ z wiesza-
niem na takich œciankach ciê¿kich
przedmiotów. Œcianki z bloczków ke-
ramzytobetonowych lepiej t³umi¹
dŸwiêki i maj¹ wiêksz¹ wytrzyma³oœæ.
Mo¿na je wykañczaæ tradycyjnym tyn-
kiem cementowo-wapiennym lub gipso-
wym.

Lepszy bêdzie lekki beton?

Œcianki dzia³owe
Dziel¹ wnêtrze domu na pomieszczenia. Od tego, jak

zaprojektujemy ich ustawienie, dobierzemy materia³

oraz od poprawnego wykonania, zale¿y funkcjonalnoœæ 

pomieszczeñ i komfort ¿ycia domowników.
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M urowane œcianki dzia³owe (z cegie³, bloczków lub pustaków œciennych) s¹ doœæ cienkie – maj¹ gruboœæ 6-12 cm, dlatego trzeba je
usztywniæ. Konieczne jest poprawne po³¹czenie ich ze œcianami noœnymi. Mo¿na to zrobiæ na kilka sposobów, zale¿nie od rodzaju

materia³u u¿ytego do wymurowania œcianki dzia³owej i noœnej. Jeœli œcianki wykonane s¹ z elementów o du¿ych wymiarach, np. z blocz-
ków z betonu komórkowego, a œciana noœna wykonana jest z ³atwych do przecinania elementów, w miejscu po³¹czenia œcian wykonuje siê
bruzdê, czyli wyciêcie fragmentu œciany noœnej. Bruz-
da powinna byæ zrobiona na ca³ej wysokoœci pomiesz-
czenia, mieæ g³êbokoœæ ok. 5 cm i szerokoœæ o 2-3 cm
wiêksz¹ ni¿ gruboœæ niewykoñczonej œcianki dzia³o-
wej.
£¹czenie œcianek z elementów drobnowymiarowych
(g³ównie cegie³ o standardowych wymiarach) polega
na zazêbieniu co drugiej warstwy w wykutych prosto-
k¹tnych otworach w œcianie noœnej, tzw. strzêpiach. 
Wygodnym sposobem ³¹czenia s¹ kotwy metalowe,
mocowane ko³kami rozporowymi do œciany noœnej
i wpuszczone w spoiny œcianki dzia³owej na d³ugoœci
10-15 cm. Jednak nie jest to po³¹czenie zbyt sztywne,
dlatego w naro¿niku czêsto pojawiaj¹ siê pêkniêcia.

prêt zbrojeniowy
co 3 warstwê

otwory w œcianie,
tzw. „strzêpia”

ceg³y pe³ne

kotwa
zamocowana

w spoinie

œcianka dzia³owa z pustaków ceramicznych
³¹czonych na pióro i wpust

a)

b)

c)

ceg³a dziurawka

zaprawa

k¹towniki
stalowe

bloczki z betonu
komórkowego

profil
stalowy

b)a)

spoina pozioma
w œcianie

wewnêtrznej

Po³¹czenie cceramicznych œœcian ddzia³owych zz nnoœnymi: aa –– ww bbruŸdzie wwykonanej ww œcianie nnoœnej, bb –– zza ppoœrednictwem ttzw. sstrzêpi, cc –– mmetalowymi kkotwami,
wkrêcanymi llub wwmurowanymi ww œœcianê nnoœn¹

W ymurowane z pe³nych lub dr¹¿o-
nych bloczków wapienno-piasko-

wych bardzo dobrze t³umi¹ ha³as. WskaŸ-
nik izolacyjnoœci akustycznej œcianki gru-
boœci 8 cm wynosi 45 dB, co spe³nia wy-
magania podwy¿szonego standardu dla
œcianek oddzielaj¹cych pomieszczenia sa-
nitarne od mieszkalnych. Dla grubszej
œcianki (12 cm) wskaŸnik ten wynosi a¿
50 dB. Dodatkow¹ zalet¹ bloczków silika-
towych jest ich du¿a dok³adnoœæ wymia-
rowa (odchy³ki wynosz¹ poni¿ej 1 mm)
oraz mo¿liwoœæ ³¹czenia na pióro i wpust. Starannie wymurowane
na zaprawê klejow¹ œcianki maj¹ g³adk¹ powierzchniê, dlatego
mo¿na je wykañczaæ cienk¹ warstw¹ (gruboœci do 5 mm) tynku
gipsowego. Roboty wykoñczeniowe mo¿na równie¿ ograniczyæ do
na³o¿enia g³adzi gipsowej po uprzednim zaszpachlowaniu, oszlifo-
waniu i zagruntowaniu pod³o¿a.

Jakie s¹ œcianki z bloczków silikatowych?
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Œ cianki dzia³owe stawiane s¹ równoczeœnie ze œcianami noœny-
mi i stropami, ale czêœciej wykonuje siê je, gdy budynek ma

ju¿ dach. Nie przenosz¹ one obci¹¿eñ z konstrukcji budynku, dla-
tego nie mog¹ byæ np. dodatkowymi podporami dla stropu. Pro-
jektant musi uwzglêdniæ odpowiednie wzmocnienie stropu
w miejscu postawienia ciê¿kich œcianek dzia³owych o masie po-
wierzchniowej powy¿ej 100 kg/m2, dlatego nie mo¿na dowolnie
zmieniaæ ich przebiegu. 
Je¿eli w trakcie budowy zmieniamy podzia³ pomieszczeñ, trzeba
wczeœniej wzmocniæ strop pod murowane œcianki dzia³owe lub po-
stawiæ lekkie przegrody (najczêœciej s¹ to œcianki szkieletowe).
Sposób wzmocnienia stropu zale¿y od etapu budowy domu. Pod-
czas uk³adania konstrukcji stropu gêsto¿ebrowego wstawia siê do-
datkow¹ prefabrykowan¹ belkê ¿elbetow¹, lub na powierzchni go-
towego stropu wykonuje ¿elbetowy podci¹g. ¯elbetowe ¿ebro war-
to te¿ wykonaæ, gdy œcianka stawiana bêdzie w poprzek belek stro-
powych – zmniejszy to ryzyko pojawienia siê rys na stropie.

Czy œcianki dzia³owe
mo¿na dowolnie przestawiaæ?

Po³¹czenie œœcian ddzia³owych zz bbetonu kkomórkowego zz nnoœnymi: aa –– zza ppomoc¹ kk¹towników
metalowych, bb –– zza ppomoc¹ pprofili oo pprzekroju UU

Jak ³¹czyæ œciany dzia³owe z noœnymi?
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M urowane œcianki dzia³owe nie mog¹ dochodziæ do samego stropu. Miêdzy ich
górn¹ powierzchni¹ a stropem pozostawia siê ok. 2-cm szczelinê. Dziêki niej

„pracuj¹cy” strop bêdzie mia³ miejsce na ewentualne ugiêcie i nie uszkodzi stoj¹cych
pod nim œcianek dzia³owych. Przed wykañczaniem œcian szczelinê wype³nia siê pian-
k¹ poliuretanow¹, a nadmiar stwardnia³ej pianki obcina siê równo z powierzchni¹
œciany.

A jak po³¹czyæ œcianki ze stropem?

Œ cianki dzia³owe z pustaków
szklanych stawia siê tam, gdzie

trzeba wydzieliæ pomieszczenie, za-
pewniaj¹c jednoczeœnie dop³yw
œwiat³a dziennego i wyt³umienie ha-
³asu.  Pustaki maj¹ znormalizowane
wymiary – najczêœciej 19×19 cm
i gruboœci 8 lub 10 cm oraz
24×24 cm i gruboœci 8 cm lub
24×11,5 cm lub 19×9 cm i gruboœci
8 cm. Dostêpne s¹ w wielu kolorach
i fakturach powierzchni.

Metod ³¹czenia pustaków jest kil-

ka: tradycyjna – na zaprawê ce-

mentow¹, bezzaprawowa – z profi-

lami drewnianymi, z PVC lub alu-

miniowymi, mieszana – z profilami

z PVC i zapraw¹. Podczas wznosze-
nia œcian nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e
nie powinny one przenosiæ ¿adnych
obci¹¿eñ, dlatego musz¹ byæ oddyla-
towane od przylegaj¹cych do nich
œcian, pod³óg i sufitów – w przeciw-
nym razie ulegn¹ wypaczeniu, pu-
staki zaœ pêkniêciu. Takie œciany po-
winny byæ mocowane co najmniej
do dwóch p³aszczyzn, na przyk³ad
do pod³ogi i œciany lub pod³ogi i su-
fitu, a przy bardzo du¿ych wymia-
rach œciany nawet do trzech: pod³o-
gi, œciany i sufitu lub œciany, pod³o-
gi i œciany.

Gdzie stawiaæ szklane
œciany?

W œciankach dzia³owych d³ugoœci
do 5 m nie trzeba uk³adaæ zbro-

jenia w spoinach poziomych. Jeœli jed-
nak murowane s¹ z elementów o grubo-
œci do 10 cm, warto umieœciæ 2-3 prêty
zbrojeniowe o œrednicy 8 mm w odstê-
pach ok. 1 m. D³u¿sze œcianki powinny
byæ zbrojone prêtami lub p³askowni-
kiem z blachy tzw. bednark¹, umiesz-
czonymi w co 2-3 warstwie spoin po-
ziomych. Zbrojenie œcianek dzia³o-
wych musi byæ zakotwione w œcianach
noœnych.

Nowa œcianka nie mo¿e spoczywaæ
na drewnianej posadzce, zw³aszcza

z paneli. Uniemo¿liwi³aby ona swo-
bodne rozszerzanie siê drewna, co mo-
g³oby doprowadziæ do wypaczenia siê
pod³ogi. W tym przypadku nale¿y wy-
ci¹æ fragment posadzki o szerokoœci

wiêkszej o ok. 1 cm (z ka¿dej strony)
ni¿ gruboœæ œcianki. Naj³atwiej u¿yæ pi-
larki tarczowej z odpowiednio ustawio-
n¹ g³êbokoœci¹ ciêcia. Pod³ogi z lastri-
ka, p³ytek ceramicznych lub pokryte
wyk³adzinami PVC nie wymagaj¹ ta-
kiego zabiegu.

Œcianka na drewnianej posadzce?

drabinka
zbrojeniowa

œciana z silikatów
(bloczków
wapienno-piaskowych)

Przyk³ad –– zzbrojenie œœcianki ddzia³owej
z ddr¹¿onych bbloczków ssilikatowych

Czy œcianki dzia³owe wymagaj¹
zbrojenia?

strop betonowy
we³na mineralna lub
styropian elastyczny

dwie warstwy p³yt OSB

posadzka np. z desek pod³ogowych

cokó³ drewniany przyklejony lub przybity
do œcianki dzia³owej

dwie warstwy p³yt gipsowo-kartonowych
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Lekka œœcianka ddzia³owa nna ppod³odze zz pposadzk¹ ddrewnian¹

fot. SSTEFANIA
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T ak, ale zale¿nie od przeznaczenia
pomieszczenia nale¿y zastosowaæ

odpowiednie odmiany p³yt g-k:
n zwyk³e GKB – do pomieszczeñ, któ-

re nie s¹ nara¿one nawet na chwilo-
we zawilgocenie,

n impregnowane GKBI – do pomiesz-
czeñ o wiêkszej wilgotnoœci, np. do ³a-
zienek,

n ogniochronne GKF – do pomiesz-
czeñ, które musz¹ mieæ podwy¿szo-
n¹ ognioodpornoœæ, np. na podda-
szu,

n ogniochronne i impregnowane

GKFI – jeœli podwy¿szon¹ ogniood-
pornoœæ musi mieæ pomieszczenie
o podwy¿szonym poziomie wilgot-
noœci, np. ³azienka na poddaszu.

Czy œcianki z p³yt g-k mo¿na stawiaæ wszêdzie?

Po³¹czenia p³yt oraz miejsca mocowa-
nia wkrêtów trzeba zaszpachlowaæ

i wzmocniæ taœm¹ lub siatk¹. Szczeliny
w miejscach styku ze
œcianami i sufitem wy-
pe³nia siê mas¹ akrylo-
w¹, co zapobiega pêk-
niêciom. Zaszpachlo-
wane i oszlifowane 
powierzchnie œciany
nale¿y zagruntowaæ,
a po wyschniêciu po-
malowaæ lub przykleiæ
tapetê.

Jak wykoñczyæ œciankê
szkieletow¹?

Szczeliny mmiêdzy
p³ytami  ttrzeba wwzmocniæ ttaœm¹ ii zzaszpachlowaæ
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K onstrukcja noœna szkieletowej œcian-
ki dzia³owej sk³ada siê z profili sta-

lowych ocynkowanych lub – rzadziej –
z drewnianych s³upków i pod³u¿nic. Po-
szycie szkieletu to p³yty gipsowo-karto-
nowe lub gipsowo-w³óknowe, które mo-
cuje siê wkrêtami do profili noœnych.
Œcianki s¹ bardzo lekkie – metr kwadra-
towy œcianki o gruboœci 7,5 cm wa¿y
26 kg. Mo¿na je zatem montowaæ prak-
tycznie w dowolnym miejscu stropu, bez
sprawdzania jego noœnoœci. 
Jeœli œcianka dzia³owa ma spe³niaæ szcze-
gólne wymagania (podwy¿szona dŸwiê-
kochronnoœæ, odpornoœæ ogniowa, wy-
trzyma³oœæ), do szkieletu mocuje siê
dwie warstwy p³yt oraz zwiêksza szero-
koœæ profili (do 75 mm lub 100 mm). Mi-
mo ma³ej masy, œcianki szkieletowe do-
brze t³umi¹ dŸwiêki. Przestrzeñ miêdzy
profilami mo¿na wype³niæ we³n¹ mine-
raln¹ – wówczas wskaŸnik izolacyjnoœci
akustycznej wyniesie 38 dB, co oznacza
spe³nienie z nadwy¿k¹ wymagañ izola-

cyjnoœci akustycznej dla œcian miêdzy
pokojami mieszkalnymi. 
Zalet¹ œcianek szkieletowych jest tak¿e
ograniczenie do minimum robót mo-
krych i mo¿liwoœæ niemal natychmiasto-
wego malowania lub tapetowania. Sta-
rannie wykonane œcianki powinny mieæ
bardzo równe i g³adkie powierzchnie,
które mo¿na wykoñczyæ w dowolny spo-
sób.
W tego rodzaju przegrodach ³atwo jest
rozprowadzaæ instalacje np. elektryczne
lub centralnego ogrzewania – po prostu
uk³ada siê je wewn¹trz œcianek, miêdzy
p³ytami.
Mimo wielu zalet œcianek szkieleto-
wych, ³atwo je uszkodziæ i trudno jest
powiesiæ na nich ciê¿kie przedmioty,
np. szafki kuchenne, bojler lub ciê¿k¹
pó³kê na ksi¹¿ki. Jeœli na takiej œciance
ma wisieæ coœ ciê¿kiego, trzeba to prze-
widzieæ ju¿ w czasie projektowania lub
budowy i zamontowaæ w odpowiednich
miejscach dodatkowe profile.

Co to s¹ œcianki szkieletowe?

a) b)

profil U

izolacja
akustyczna

izolacja
akustyczna

szkielet
drewniany

profil C

Szkielet llekkiej œœcianki ddzia³owej: aa –– zz pprofili sstalowych, bb –– zz pprofili ddrewnianych

Murowane œcianki dzia³owe na par-
terze powinny spoczywaæ bezpo-

œrednio na podk³adzie pod³ogowym,
dlatego trzeba u³o¿yæ pod nimi izolacjê
przeciwwilgociow¹. Rozwi¹zanie to,
niestety, zmniejsza ciep³ochronnoœæ
pod³ogi, gdy¿ œcianka dzia³owa staje siê
w pewnym stopniu mostkiem ciepl-
nym, odprowadzaj¹cym ciep³o do
gruntu. Mo¿na tego unikn¹æ stawiaj¹c
j¹ na ocieplonym od spodu ¿elbeto-
wym ¿ebrze, którego przekrój i zbroje-
nie powinien dobraæ projektant. Œcian-
ki dzia³owe murowane na parterze nie
mog¹ spoczywaæ na jastrychu pod³ogo-
wym przykrywaj¹cym ocieplenie,
zw³aszcza wtedy, gdy zamontowane bê-
dzie ogrzewanie pod³ogowe, dlatego
œcianki stawia siê przed wykonaniem
instalacji.

Na czym stawiaæ œcian-
ki dzia³owe parteru?

Œcianka ddzia³owa uustawiona nna bbelce ¿¿elbetowej

œcianka dzia³owa

dylatacja

jastrych

belka ¿elbetowa

przewody
ogrzewania

pod³ogowego

ocieplenie zagêszczony grunt
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W yznaczenie przebiegu œcianki szkieletowej rozpoczyna siê od
zaznaczenia na pod³odze jej zarysu, a nastêpnie przenosi jej

obrys na œciany i sufit. Do postawienia œcianki potrzebne bêd¹ sys-
temowe profile stalowe typu UW (tzw. przypod³ogowe), profile ty-
pu CW (s³upkowe) oraz profile drzwiowe o zwiêkszonej gruboœci
blachy. Zale¿nie od gruboœci œcianki ich szerokoœæ wynosiæ bêdzie
50, 75 lub 100 mm. Najczêœciej wykorzystuje siê profile o szeroko-
œci 50 mm. Gdy œcianka ma byæ sztywniejsza lub lepiej izolowaæ
akustycznie, montuje siê j¹ z szerszych profili. 
Najpierw przycina siê profile UW na potrzebn¹ d³ugoœæ po-
zostawiaj¹c odstêp na drzwi. Powinny one byæ w takim miej-
scu, by s³upki oœcie¿nicowe znalaz³y siê przynajmniej 20 cm
od zwyk³ego s³upka. Umo¿liwi to po³¹czenie p³yt pokrycio-
wych nie na krawêdzi otworu drzwiowego, a bli¿ej jego 
œrodka.

Od spodu profili przypod³ogowych UW przyklejamy elastyczn¹ ta-
œmê uszczelniaj¹c¹, która zabezpiecza przed przenoszeniem drgañ
na œciankê i niweluje nierównoœci pod³o¿a. Przygotowane profile
mocuje siê ko³kami rozporowymi wzd³u¿ wczeœniej wyznaczonych
linii na pod³odze i suficie. Najwygodniej do tego celu u¿yæ ko³ków
do tzw. szybkiego monta¿u. W podobny sposób mocuje siê do œcian
skrajne profile s³upkowe CW wstawione koñcami w profil w pod-
³odze i na suficie. Stykaj¹ce siê ze sob¹ profile dodatkowo mocuje
siê po obu stronach dwoma wkrêtami samonawiercaj¹cymi. Na-
stêpnie profile s³upkowe kolejno wstawia siê w profil dolny i górny
w odstêpach co 60 cm i przykrêca. W miejscu osadzenia drzwi wsta-
wia siê w ten sam sposób profile wzmocnione, a jako nadpro¿e wy-
korzystuje siê odcinek profilu UW. W miejscach przenosz¹cych du-
¿e obci¹¿enia trzeba zamontowaæ wzmocnienia – dodatkowe ste-
la¿e lub poziomo zamocowane profile.

Jak zbudowaæ szkielet lekkiej œcianki?

N ajpierw przycinamy p³yty gipsowo-
kartonowe na wymiar o oko³o 1 cm

mniejszy ni¿ wysokoœæ pomieszczenia,
a nastêpnie mocujemy po jednej stronie
szkieletu. Do przykrêcania p³yt u¿ywa
siê samonawiercaj¹cych wkrêtów roz-
mieszczonych w odstêpach ok. 20 cm.
Jeœli œcianka ma byæ pokryta dwie-
ma warstwami p³yt, to pierwsz¹
warstwê mocuje siê co ok. 50 cm. P³yty

u k ³ a d a n e
w o k ó ³
o t w o r u
drzwiowego
p o w i n n y
byæ przyciê-

te w kszta³cie litery L, a ich ³¹czenie po-
winno wypaœæ mo¿liwie blisko œrodka
nadpro¿a. Zapobiega to pêkaniu z³¹czy
w pasie nad drzwiami, które czêsto siê
zdarza, gdy p³yty ³¹czy siê na przed³u¿e-
niu s³upka oœcie¿nicowego. 
W jednostronnie pokrytej œciance dzia³o-
wej mo¿na teraz ukryæ potrzebne instala-
cje wykorzystuj¹c do ich przeprowadzenia
naciêcia w s³upkach.
Nastêpny etap to wype³nienie przestrzeni
miêdzy s³upkami we³n¹ mineraln¹ grubo-
œci 4 cm (dla profili 50 mm). Trzeba to wy-
konaæ bardzo starannie nie pozostawiaj¹c
pustych miejsc, co istotnie pogorszy³oby
akustykê œciany. 

Pokrycie p³ytami z drugiej strony wyko-
nuje siê tak samo, ale miejsca ³¹czenia p³yt
powinny wypadaæ na innych s³upkach
(pierwsz¹ uk³adan¹ p³ytê przecina siê na
pó³). Ta sama zasada obowi¹zuje przy po-
kryciu dwuwarstwowym.
Do wkrêtów mocuj¹cych p³yty najwygod-
niej u¿yæ wkrêtarki akumulatorowej z re-
gulowanym momentem dokrêcenia lub
jeszcze lepiej z ogranicznikiem g³êbokoœci
wkrêcania. Prawid³owo dokrêcone ³by
wkrêtów powinny nieznacznie zag³êbiaæ
siê w p³ycie, bez uszkodzenia powierzchni
kartonu. Przy braku wprawy, koñcowe do-
krêcenie lepiej wykonaæ rêcznym wkrêta-
kiem.

W jaki sposób montowaæ p³yty g-k?

1. P³yty gipsowo-kartonowe gr. 12 mm:
GKB, GKBI, GKF lub GKFI

2. Profil s³upkowy CW 50 co 60 cm
3. Profil poziomy UW 50
4. Wkrêty TN 25 co 25 cm
5. Ko³ki rozporowe lub dyble; max co 100 cm
6. Masa szpachlowa
7. Taœma uszczelniaj¹ca szer. 50 mm.
8. We³na mineralna kamienna lub szklana 

Konstrukcja llekkiej œœcianki
dzia³owej ((rys. RRigips)

min. 15 cm

profil CW

we³na
mineralna

p³yty g-k
przeciête
w rejonie 
otworu
drzwiowego

profil UW

Rozmieszczenie pp³yt ggipsowo-kkartonowych wwokó³ ootworu ddrzwiowego

profil UW
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