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Ścianki działowe

fot. Rigips

Systemy lekkich cianek
dzia³owych zosta³y
opracowane dla
budownictwa
prowadzonego metodami
przemys³owymi.
Pozwoli³o to na znaczne
skrócenie czasu robót
wykoñczeniowych oraz
wykonywanie ich przez
ca³y rok, niezale¿nie od
pogody. £atwoæ monta¿u
oraz umiarkowana cena
zachêci³y do stosowania
systemów suchej
zabudowy tak¿e
inwestorów buduj¹cych
domy jednorodzinne.
Tadeusz Lipski
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cianki

NA STELAŻU


ciany dzia³owe dziel¹ wnêtrze domu
na mniejsze pomieszczenia. Powinny
byæ zatem wytrzyma³e oraz odporne na
uszkodzenia mechaniczne i miejscowe
obci¹¿enia, np. od umywalek czy ciê¿kich
pó³ek z ksi¹¿kami. Poza tym wskazane
jest, aby mia³y bardzo dobr¹ izolacyjnoæ
akustyczn¹ i estetyczny wygl¹d. Te wymagania bardzo dobrze spe³niaj¹ tradycyjne
ciany murowane z ceg³y pe³nej, ewentualnie z pustaków ceramicznych. Jednak
maj¹ przynajmniej jedn¹ wadê  s¹ ciê¿kie. Obustronnie otynkowana ciana
dzia³owa z ceg³y pe³nej (gruboci 12 cm)
wa¿y 270-300 kg/m2, a zastosowanie pustaków powoduje zmniejszenie jej masy

jedynie do 180-210 kg/m2. Nie ma to wielkiego znaczenia w domach parterowych,
ale w piêtrowych i z u¿ytkowym poddaszem jest to wa¿ny czynnik. Dla ka¿dego
stropu bowiem ciana o wysokoci 260 cm
i masie 470-780 kg/m2 to du¿e obci¹¿enie,
najczêciej wymagaj¹ce dodatkowego
wzmocnienia konstrukcji. Wiedz¹ o tym
architekci i w takich sytuacjach bardzo
czêsto projektuj¹ znacznie l¿ejsze ciany
szkieletowe. Typowa ciana dzia³owa gruboci 10 cm, obustronnie pokryta p³yt¹
gipsowo-kartonow¹ lub gipsowo-w³óknow¹, wype³niona we³n¹ mineraln¹, wa¿y
zaledwie 20-25 kg/m2, a z podwójnie u³o¿onymi p³ytami  porównywalna do cia-
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Profil
ocie¿nicowy
typu UA

Wspornik do
mocowania
profilu UA

Profil poziomy
UW

ny murowanej np. pod wzglêdem w³aciwoci akustycznych i ogniochronnych 
wa¿y 40-60 kg/m2. Masa takich cian
o wysokoci 2,6 m porównywalna jest zatem do ciê¿aru doros³ego cz³owieka, a to
raczej niewielkie obci¹¿enie dla jakiegokolwiek stropu (przyjmuje siê, ¿e robotnik z narzêdziami wa¿y 100 kg i taki ciê¿ar musi wytrzymaæ ka¿dy element konstrukcyjny budynku).
Stosuj¹c szkieletowe ciany dzia³owe
osi¹ga siê jeszcze jedn¹ korzyæ  prace
mo¿na prowadziæ tak¿e zim¹, przy stosunkowo niskiej temperaturze, pod warunkiem, ¿e ukoñczono wszystkie roboty
mokre.

RAPORT
50 mm, ale s¹ one zbyt wiotkie na ciany
dzia³owe i zwykle wykorzystuje siê je jako
stela¿ dostawiany do cian murowanych.
Ok³adziny zewnêtrzne  najczêciej
stanowi¹ je p³yty gipsowo-kartonowe lub
gipsowo-w³óknowe, ale mog¹ byæ stosowane równie¿ p³yty pilniowe, wiórowe,
MDF, a tak¿e sklejka oraz boazeria
z drewna b¹d tworzywa sztucznego.
Jednak najbardziej popularne s¹ p³yty
gipsowo-kartonowe. Dziêki warstwowej
budowie (gipsowy rdzeñ obustronnie
oklejony kartonem) s¹ stosunkowo lekkie
i sztywne, choæ niektóre rodzaje mo¿na
wyginaæ . Do ciêcia p³yt wystarczy nó¿
lub pi³a. P³yty maj¹ g³adk¹ powierzchniê,

Masa cianki z podwójnie u³o¿onych p³yt g-k lub gw jest porównywalna do wagi doros³ego cz³owieka
ciany na stela¿u

Profil pionowy
CW

Profil
naro¿nikowy

Inny rodzaj
profilu
naro¿nikowego

 Profile stosowane przy budowie szkieletowych cianek dzia³owych (fot. Metpol, Rigips)

Szkieletowe ciany dzia³owe najczêciej stosowane w domach jednorodzinnych maj¹ gruboæ od 7,5 do 15 cm. W zale¿noci od zastosowanych materia³ów,
ró¿ni¹ siê sztywnoci¹, w³aciwociami
akustycznymi i  oczywicie  cen¹ (ró¿nica mo¿e byæ ponad 3-krotna). ciany te
zbudowane s¹ z dwóch g³ównych elementów: stela¿u i zewnêtrznej warstwy ok³adzinowej. Doæ czêsto stosowane jest tak¿e wype³nienie, które poprawia izolacyjnoæ akustyczn¹ przegrody.
Ruszt konstrukcyjny  z listew drewnianych lub profili blaszanych. W domach szkieletowych oraz z bali stosuje siê
stela¿ drewniany, najlepiej z czterostronnie struganych listew o wymiarach 38x76
lub 100 mm, ewentualnie 50x100 mm. Na
s³upki, belki, nadpro¿a i wszelkie wzmocnienia u¿ywa siê tego samego profilu, co
jest sporym u³atwieniem dla wykonawców. Jednak znacznie czêciej wykorzystuje siê stela¿ metalowy. Ocynkowane
ogniowo i odpowiednio ukszta³towane
profile stalowe tworz¹ system elementów
potrzebnych do wykonania konstrukcji
cianki dzia³owej. Do wykonania poziomych czêci ramy u¿ywa siê tzw. profili
UW (w kszta³cie litery U), natomiast na
s³upki  profili CW (przypominaj¹ literê C). S¹ równie¿ specjalnie wzmocnione
profile ocie¿nicowe, tzw. UA, wykonane
z blachy gruboci 2 mm . Stosuje siê je
na wolnych krawêdziach cian oraz przy
otworach drzwiowych. Elementy dostêpne s¹ w szerokociach 75 i 100 mm. Tak¿e

która stanowi idealne pod³o¿e do ostatecznego wykoñczenia  malowania, tapetowania lub przyklejania p³ytek ceramicznych. Specyficzne w³aciwoci gipsu polegaj¹ce na wch³anianiu nadmiaru wilgoci z pomieszczenia lub jej oddawaniu, gdy
powietrze staje siê zbyt suche powoduj¹,
¿e we wnêtrzach tworzy siê korzystny mikroklimat. P³yty g-k s¹ tak¿e bardzo dobrym materia³em ogniochronnym (odmiany GKF lub GKFI  wzmacnia je
w³ókno szklane), skutecznie zabezpieczaj¹cym konstrukcjê podczas po¿aru. Jednak ich higroskopijnoæ jest równocze£ukowe przepierzenia lub cianki gipsowokartonowe ewentualnie gipsowo-w³óknowe to
modny element wystroju wnêtrza, podnosz¹cy
jego atrakcyjnoæ (fot. Fels-Werke Xella)
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nie wad¹, poniewa¿ standardowe p³yty
(GKB  w kolorze szarym) mo¿na stosowaæ tylko w pomieszczeniach o wilgotnoci powietrza do 70%. Do kuchni, ³azienek, pralni itp. potrzebne s¹ p³yty impregnowane (GKBI lub GKFI  zielone)
o podwy¿szonej odpornoci na wilgoæ 
85% maksymalnie przez 10 godzin.
Najbardziej popularne s¹ p³yty o gruboci
12,5 mm, ale dostêpne s¹ równie¿ o gruboci 6,5; 9,5; 15; 18; 20 oraz 25 mm.
Standardowa szerokoæ to 120 cm, natomiast wysokoæ mo¿e byæ ró¿na 200, 250,
260 i 300 cm. Stosownie do potrzeb kupuje siê p³yty o krawêdziach profilowanych
w ró¿ny sposób !.
Drugim materia³em ok³adzinowym
s¹ p³yty gipsowo-w³óknowe. Wykonuje
siê je ze sprasowanej masy gipsowej z dodatkiem w³ókien celulozy  bez oklein
kartonowych. P³yty s¹ bardziej wodoodporne, ogniochronne i odporne na uszkodzenia mechaniczne ni¿ p³yty g-k (wkrêty lub gwodzie mo¿na wbijaæ nawet
w odleg³oci 1 cm od krawêdzi). Nie wymagaj¹ te¿ gruntowania przed malowaniem lub tapetowaniem. P³yty gipsowow³óknowe maj¹ gruboæ 10; 12,5; 15
i 18 mm, natomiast typowe wymiary to
120x210 do 300 cm lub 100x150 cm.
Izolacja akustyczna  wype³nia wnêtrze ciany i wykonywana jest z materia³ów w³óknistych  zwykle mat lub p³yt
z we³ny mineralnej, albo szklanej ". Mog¹ byæ stosowane i inne materia³y, np. odpady tekstylne, wióry drzewne, s³oma,
trzcina, filc, korek itp. Jednak najwygodniej jest u¿yæ pó³twardych p³yt z we³ny
mineralnej lub szklanej o gruboci min.
5 cm. Tañsze maty s¹ równie dobre, ale
pod warunkiem, ¿e nie osi¹d¹ pod wp³y-

Ścianki działowe

krawêd prosta  w p³ytach, których po³¹czenia nie bêd¹ widoczne; g³ównie w p³ytach jastrychowych i w p³ytach gipsowo-w³óknowych

krawêd KPOS, Vario  modyfikacja tradycyjnej krawêdzi typu KS lub AK. Przy takich krawêdziach po³¹czenia nie wymagaj¹ zbrojenia
tam¹ (nie powino siê tu u¿ywaæ siatek samoprzylepnych)

krawêd HRAK  krawêd klasyczna, nadaje
siê do spoinowania po³¹czeñ z u¿yciem siatki
lub tamy zbroj¹cej

krawêd KS, AK  krawêd skona, nadaje siê
do spoinowania po³¹czeñ z u¿yciem siatki lub
tamy zbroj¹cej

krawêd HRK  krawêd polecana raczej do
po³¹czeñ bez u¿ycia tamy zbroj¹cej
krawêd Rigips Pro  krawêd sp³aszczona,
nadaje siê do spoinowania po³¹czeñ z u¿yciem siatki lub tamy zbroj¹cej. Wymaga u¿ycia mas szpachlowych o najwy¿szej jakoci

! Przewodnik po krawêdziach p³yt gipsowokartonowych i gipsowo-w³óknowych

" We³na mineralna do cian dzia³owych (fot. Saint-Gobain Isover Polska)

krawêd Norgips S  zmodyfikowana wersja
krawêdzi KS

wem drgañ konstrukcji i ciê¿aru w³asnego, a spe³nienie tego warunku wymaga
dodatkowych nak³adów pracy. Po prostu
ka¿da szczelina pomiêdzy mat¹ a stela¿em albo p³ytami stanowi mostek akustyczny.
Standardowe wymiary p³yt to
50x100 cm i 60x120 cm, natomiast szerokoæ mat to zwykle 120 cm, a d³ugoæ dochodzi nawet do 15 m.

Jak siê buduje ciany
na stela¿u?

Ich monta¿ jest na tyle ³atwy, ¿e mo¿na wykonaæ go samodzielnie. Bardzo wa¿ne jest jednak zachowanie du¿ej precyzji.
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Wytyczenie ciany  od dok³adnoci
wykonania zale¿eæ bêdzie sprawny monta¿ oraz ostateczny wygl¹d ciany. Jeli
ruszt konstrukcyjny nie bêdzie ustawiony
w pionie lub bêdzie zwichrowany, to po
pewnym czasie p³yty ok³adzinowe mog¹
popêkaæ. Tyczenie przeprowadza siê za
pomoc¹ pionu oraz sznurka posypanego
kred¹ lub pigmentem. Najpierw na pod³odze (wyrównana szlichta, a jeszcze lepiej wylewka samopoziomuj¹ca) wyznacza siê o ciany (lub jej krawêd boczn¹).
Nastêpnie u¿ywaj¹c pionu przenosi siê
skrajne punkty na otynkowany sufit i za
pomoc¹ sznurka wyznacza linie na stropie
i cianach #.
Monta¿ rusztu konstrukcyjnego
(patrz #)  rozpoczyna siê od przykrêcenia odpowiednich profili do pod³ogi i su-

>>

profil UW

izolacja
akustyczna
profil CW

# Wytyczenie cianki, uk³adanie izolacji akustycznej z pianki polietylenowej oraz monta¿ ramy
z ocynkowanych profili stalowych

Wa¿ne detale

Ugiêcie stropu. Niezwykle istotne jest zapewnienie swobodnego ugiêcia stropu ponad
cian¹ dzia³ow¹. W przypadku rusztu stalowego
d³ugoæ s³upków dobiera siê tak, aby by³y krótsze od wysokoci pomieszczenia o gruboæ izolacji akustycznej, gruboæ obu profili poziomych
i dodatkowo jeszcze o 1,5-2 cm luzu na odkszta³cenia stropu. W profil górny s¹ wiêc wsuniête
na oko³o 1 cm (a). Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿eby blaszanych s³upków nie przykrêcaæ do profili poziomych, poniewa¿ uniemo¿liwi³oby to swobodne
odkszta³cenia stropu i doprowadzi³o do pêkania
p³yt ok³adzinowych (usztywnia je ok³adzina
cienna).
Podobnie mo¿na post¹piæ w przypadku
rusztu drewnianego, jednak wtedy s³upki nale¿y
mocowaæ do poziomych belek za pomoc¹ stalowych k¹towników z owalnymi otworami. Dziêki
temu mo¿liwe bêd¹ odkszta³cenia zarówno dolnego, jak i górnego stropu, bez ryzyka pêkania
ok³adzin ciennych.
Mo¿na równie¿ zbiæ ca³y ruszt na pod³odze,
a nastêpnie ustawiæ w wyznaczonym miejscu. Wysokoæ stela¿a musi byæ mniejsza od wysokoci

a

pomieszczenia o gruboæ izolacji akustycznej i dodatkowo 1,5-2 cm luzu (wype³nionego materia³em
t³umi¹cym ha³as). Aby stela¿ by³ stabilny, mocuje
siê go do cian bocznych, ale zapewnia siê mo¿liwoæ odkszta³ceñ pod³ogi i sufitu. W tym celu
otwory pod kotwy w belkach poziomych musz¹ byæ
nieco wiêksze od rednicy rub. Poza tym kotwy w
pod³odze powinny byæ niedokrêcone (³by wystaj¹
ponad belkê na ok. 1-2 cm). Dziêki temu ciana siê
nie przewróci, a oba stropy bêd¹ mia³y mo¿liwoæ
swobodnego odkszta³cania siê (b).
W domach szkieletowych drewnianych ciany wewnêtrzne (wydzielaj¹ce pomieszczenia)
czêsto s¹ konstrukcyjne. Wtedy, oczywicie, nie
mog¹ byæ zawieszone pomiêdzy stropami, poniewa¿ stanowi¹ integralne elementy konstrukcji
budynku. Aby p³yty ok³adzinowe nie popêka³y nale¿y je mocowaæ do dodatkowego rusztu poziomego wykonanego z listew lub desek gruboci
2-3 cm rozstawionych co oko³o 40 cm.
Otwory drzwiowe. Kolejnym wa¿nym miejscem s¹ otwory drzwiowe, wokó³ których powinny byæ wzmocnienia z profili UA. Montuje siê je do
pod³ogi i sufitu za pomoc¹ specjalnych k¹towni-

b
profil UW

profil CW
izolacja
akustyczna

ków z otworami umo¿liwiaj¹cymi przemieszczanie
siê s³upa wzglêdem stropów. W otworach drzwiowych o typowej szerokoci 90-120 cm, jako nadpro¿e wystarczy standardowy profil poziomy UW,
w szerszych potrzebne jest dodatkowe wzmocnienie.
Nieco bardziej oszczêdnym rozwi¹zaniem
jest po³¹czenie ze sob¹ dwóch profili CW lub
wstawienie w pojedyncze profile stalowe s³upków drewnianych o wymiarach dostosowanych
do szerokoci ciany. Jednak jest to mo¿liwe tylko wtedy, gdy wysokoæ ciany nie przekracza
280 cm, a szerokoæ otworu 90 cm.
W rusztach drewnianych, w celu uzyskania
wiêkszej sztywnoci ciany, nale¿y podwoiæ s³upki przy otworze (lub na krawêdzi swobodnej). Jednak s³upki wewnêtrzne wykonuje siê tylko nieco
wy¿sze od drzwi, poniewa¿ na nich opiera siê belkê nadpro¿ow¹ (c). W cianach dzia³owych, przy
typowej szerokoci otworów, mo¿e to byæ standardowy balik u³o¿ony na p³ask. Ale w domach
szkieletowych z wewnêtrznymi cianami konstrukcyjnymi musi to byæ typowe nadpro¿e none
(jak w cianach zewnêtrznych takiego domu).

c

podwojone s³upy

szkielet
drewniany

izolacja
akustyczna

nadpro¿e
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Wa¿ne detale

Wkrêty. P³yty gipsowo-kartonowe i gipsowow³óknowe przykrêca siê do rusztu specjalnymi
wkrêtami (a). S¹ one zabezpieczone przed korozj¹
(gips powoduje rdzewienie stali) i maj¹ nietypowy
kszta³t ³bów zapewniaj¹cy dobre trzymanie, a jednoczenie utrudniaj¹cy przerwanie kartonu podczas ich wkrêcania. Do rusztów blaszanych stosuje siê wkrêty TN maj¹ce gêsty gwint nazywany te¿
podwójnym, natomiast do profili stalowych o gruboci powy¿ej 1 mm wkrêty TB  zaopatrzone
w wiert³o na koñcu trzpienia. Do rusztów drewnianych nale¿y u¿ywaæ wkrêtów TD, które maj¹ rozsuniêty gwint o wiele lepiej dostosowany do struktury tego materia³u.
£by wkrêtów powinny zag³êbiæ siê w p³ytê
najwy¿ej na 0,5 mm i jednoczenie nie mog¹ rozerwaæ kartonu. Równie istotne jest takie przykrêcanie s¹siaduj¹cych p³yt, ¿eby wkrêty by³y
ustawione na mijankê (b).

a

Uk³adanie p³yt. P³yty tnie siê ³atwo: po wyznaczeniu linii przecina siê karton, nastêpnie
wk³ada listwê pod p³ytê i prze³amuje gipsowy
rdzeñ. Na koniec przecina siê karton po drugiej
stronie. Bardzo wa¿ny jest w³aciwy sposób u³o¿enia p³yt przy otworach, aby po pewnym czasie
w ich naro¿ach nie pojawi³y siê rysy. P³yty nale¿y
tak rozmieciæ, ¿eby skrajne przys³ania³y otwór
na szerokoæ co najmniej 15 cm. Tylko wtedy bowiem bêdzie gwarancja, ¿e naprê¿enia krawêdziowe nie spowoduj¹ ich popêkania (c).
W wysokich pomieszczeniach p³yty trzeba
sztukowaæ. Przyciête kawa³ki najlepiej jest mocowaæ tak, ¿eby w jednym polu wypada³y na górze,
a w s¹siednim na dole ciany (d). Poziome ³¹czenia
nie mog¹ tworzyæ jednej linii  minimalne przesuniêcie to 40 cm. W miejscu po³¹czenia wskazane
jest wstawienie dodatkowych profili poziomych
i przykrêcenie do nich sztukowanych p³yt.

b

fot. Koelner
min. 15 cm

c

profil UW
p³yty g-k
przeciête
w rejonie
otworu
drzwiowego

profil CW
we³na
mineralna
profil UW

d
min. 40 cm
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fitu, a nastêpnie do cian, tak aby utworzy³y ramê (maksymalny rozstaw kotew 
100 cm). Profile musz¹ byæ oddylatowane
od pod³o¿a za pomoc¹ izolacji akustycznej. Najczêciej stosowana jest tama tzw.
brzegowa z pianki polietylenowej gruboci 1 cm. Bardzo dobrze nadaj¹ siê tak¿e
filc, guma, korek czy miêkka p³yta pilniowa. Podk³adka akustyczna powinna
wystawaæ poza stela¿ przynajmniej na
1 cm z ka¿dej strony. Wa¿ne, ¿eby tama
by³a szczelnie u³o¿ona na ca³ym obwodzie ciany, a jej ³¹czenia wykonane pod
k¹tem 45°. Nastêpnie wstawia siê s³upki
w rozstawie co 60 cm (rzadziej co 40 lub
30 cm) oraz wszelkie niezbêdne usztywnienia i wzmocnienia konstrukcyjne.
Mocowanie p³yt ok³adzinowych do
gotowego rusztu to doæ ³atwe zadanie.
Trzeba tylko przyci¹æ je na odpowiedni¹
d³ugoæ tak, ¿eby by³y o ok. 2 cm mniejsze od wysokoci pomieszczenia. Nastêpnie wzd³u¿ ciany uk³ada siê cinki p³yt
i na nich opiera w³aciwe p³yty ok³adzinowe. Dziêki temu szczelina dylatacyjna
nad pod³og¹ bêdzie mia³a szerokoæ
10-12 mm, a pod sufitem 5-10 mm. To
zwykle wystarcza, ¿eby uchroniæ p³yty
przed pêkaniem spowodowanym ugiêciem stropów. Pionowo ustawione p³yty
przykrêca siê tylko do s³upków rusztu.
Wkrêty rozstawia siê co 20-25 cm. Jednoczenie w rusztach stalowych s³upki ustawia siê we w³aciwych miejscach (bo do
tej pory by³y tylko wsuniête w ramê).
Zwykle umieszcza siê je w po³owie szerokoci p³yt oraz na ich krawêdziach, ale
tak, ¿eby po³owa s³upka by³a widoczna
i mo¿na by³o przykrêciæ kolejn¹ ok³adzinê. P³yty powinny cile do siebie przylegaæ, poniewa¿ masa szpachlowa, wype³niaj¹ca zbyt szerok¹ szczelinê, mo¿e popêkaæ na skutek skurczu.
Po u³o¿eniu izolacji i rozprowadzeniu
przewodów instalacyjnych montuje siê
p³yty po drugiej stronie ciany. Jednak
trzeba to zrobiæ tak, aby styki p³yt po obu
stronach by³y wzglêdem siebie przesuniête o po³owê szerokoci ok³adzin.
Uk³adanie izolacji termicznej $ 
odbywa siê po zamontowaniu ok³adziny
z jednej strony ciany. Wtedy bowiem jest
wygodny dostêp z drugiej strony i nie ma
obawy, ¿e materia³ izolacyjny wypadnie
ze ciany. Zarówno p³yty, jak i maty musz¹ cile przylegaæ do konstrukcji rusztu
i do zamontowanej ok³adziny. Szerokoæ
materia³u izolacyjnego powinna wiêc byæ
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nieco wiêksza od rozstawu s³upków
(o 1-2 cm), ¿eby mo¿na go by³o uk³adaæ
na wcisk. Problemy s¹ zwykle z miêkkimi matami, które maj¹ tendencjê do
opadania pod wp³ywem ciê¿aru w³asnego
oraz drgañ konstrukcji. Mo¿na temu zaradziæ wkrêcaj¹c d³ugie wkrêty w profile
blaszane lub wbijaj¹c gwodzie w drewniane s³upki. Wtedy mata zostaje na nich
zawieszona i pozostaje w wyznaczonym
miejscu. Bardzo wa¿ne jest tak¿e, aby gruboæ izolacji akustycznej by³a przynajmniej o 1 cm mniejsza od szerokoci rusztu,
poniewa¿ zachowanie takiej niewielkiej
szczeliny powietrznej (nawet jednostronnej) znacz¹co wp³ywa na polepszenie izolacyjnoci akustycznej przegrody.
Na tym etapie robót montuje siê
w cianie równie¿ wszelkie instalacje.
Przeci¹gniêcie przewodów pomiêdzy
s³upkami blaszanymi nie stanowi problemu, poniewa¿ profile s¹ odpowiednio ponacinane. W ruszcie drewnianym trzeba
wierciæ otwory w osi s³upów. Ich rednica
nie powinna byæ wiêksza od po³owy szerokoci ciany.
Wykañczanie powierzchni % a-d 
polega na zaszpachlowaniu wkrêtów oraz
szczelin pomiêdzy p³ytami. Masê szpachlow¹ wciska siê w spoinê jak najg³êbiej,
tak ¿eby ca³kowicie zosta³a wype³niona.
Po³¹czenia miêdzy p³ytami g-k, a tak¿e
naro¿a cian zwykle wzmacnia siê tam¹
zbroj¹c¹ dobran¹ do rodzaju po³¹czenia
i krawêdzi p³yt. W zale¿noci od rodzaju
tamy przykleja siê j¹ bezporednio do
p³yt lub wtapia w masê szpachlow¹. Na
koniec nak³ada siê wyrównuj¹c¹ warstwê
masy szpachlowej i wyg³adza j¹ drobnym
papierem ciernym.
P³yty gipsowo-w³óknowe mo¿na skleiæ lub pozostawiæ pomiêdzy nimi 5-7 mm
szczelinê i wype³niæ j¹ mas¹ szpachlow¹.

profil UW

min. 1 cm

izolacja akustyczna
z pianki polietylenowej

p³yta
gipsowo-kartonowa

we³na
mineralna

profil UW

$ P³yty we³ny mineralnej o 1 cm wê¿sze od szerokoci stela¿u
% Kolejne czynnoci przy wykañczaniu szczelin pomiêdzy p³ytami g-k (fot. Knauf)

a

Po³¹czenia miêdzy p³ytami wype³nia siê gipsow¹ mas¹ szpachlow¹...

b

...wtapia siê w ni¹ siatkê lub papier zbroj¹cy...

I

Dane teleadresowe producentów oraz
przyk³adowe kosztorysy wykonania cian
podajemy na str. 122.

>>

c

d

Naro¿a

Szkieletowa ciana dzia³owa musi byæ oddylatowana od masywnego stropu (np. ¿elbetowego,
gêsto¿ebrowego). Niestety, w miejscu po³¹czenia
sufitu i ciany prawie zawsze tworzy siê rysa.
Miejsce to zas³onimy specjalnymi profilami gipsowymi, styropianowymi, poliuretanowymi lub
drewnianymi. Pêkniêcie nie bêdzie widoczne.

...nanosi jeszcze jedn¹ lub dwie warstwy masy
szpachlowej...

...i gdy masa wyschnie, po³¹czenie siê szlifuje
(fot. Knauf)
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