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¥ciany dziaïowe

Na
a Ăcianach dziaïowych nie opiera siÚ ciÚĝar innych elementów budynku, muszÈ
jednak
dnak skutecznie separowaÊ od siebie pomieszczenia. MuszÈ byÊ stabilne,
byy daïo siÚ na nich zawiesiÊ póïki czy szafki.
szafki Wymagamy,
Wymagamy by nie przenosiïy
děwiÚków, a czasem teĝ – by skutecznie izolowaïy od chïodniejszego
pomieszczenia. Szczególnie dla tych, którzy lubiÈ zmieniaÊ aranĝacjÚ
przestrzeni i pomieszczeñ, waĝne jest, czy ĂciankÚ moĝna ïatwo rozebraÊ
i postawiÊ nowÈ w innym miejscu.
PoĝÈdane cechy

Umiejscowienie
¥ciany dziaïowe nie sÈ elementami konstrukcyjnymi budynku, ale same sÈ dla nich obciÈĝeniem. Dlatego zmiana ich poïoĝenia lub zastosowanie ciÚĝszych materiaïów, niĝ przewidziano w projekcie, wymaga konsultacji z konstruktorem.
¥cianki dziaïowe moĝna natomiast bez obaw
usunÈÊ lub zmieniÊ na wykonane z lĝejszego
materiaïu. Zwykle takĝe dodanie lub przesuniÚcie lekkich Ăcianek dziaïowych o konstrukcji

szkieletowej nie powoduje problemów, ale i tu
zdarzajÈ siÚ wyjÈtki.

jakie mogÈ powodowaÊ zwierzÚta domowe czy
bawiÈce siÚ dzieci.

WytrzymaïoĂÊ
¥cianki dziaïowe powinny wytrzymywaÊ niektóre rodzaje uderzeñ, np. spowodowane upadkiem kogoĂ z domowników czy teĝ nieostroĝnym przenoszeniem mebli. OczywiĂcie wygodnie jest, jeĂli ich konstrukcja umoĝliwia zawieszenie szafek lub póïek na ksiÈĝki.
Powierzchnia Ăcian powinna byÊ odporna na
drobne uszkodzenia (uderzenia, zarysowania),

IzolacyjnoĂÊ akustyczna
¥ciany dziaïowe powinny izolowaÊ od haïasów pochodzÈcych z sÈsiednich pomieszczeñ, aby w jednym pomieszczeniu moĝna
byïo swobodnie przyjmowaÊ goĂci lub sïuchaÊ muzyki, gdy w sÈsiednim ktoĂ z domowników Ăpi czy pracuje w skupieniu.
IzolacyjnoĂÊ (děwiÚkowa) zaleĝy gïównie
od materiaïu, z którego wykonane sÈ Ăciany
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¥ciany murowane

Materiaïy i konstrukcja
Murowane Ăciany dziaïowe wznosi siÚ
przed wykonaniem tynków. NajczÚĂciej wykonywane sÈ z nastÚpujÈcych materiaïów:
cegïy peïnej;
cegïy otworowej;
(dziurawki lub kratówki);
pustaków ceramicznych;

cegieï lub bloczków wapienno-piaskowych;
bloczków z betonu komórkowego;
pustaków szklanych lub luksferów (jednoĂciennych ksztaïtek).
¥ciany muruje siÚ na zwykïej zaprawie
wapienno-cementowej, a te z bloczków
o bardzo niewielkiej tolerancji wymiarów
– na cienkowarstwowej zaprawie klejowej.
Podczas murowania Ăcian temperatura
w pomieszczeniach musi byÊ dodatnia.
¥cianki z luksferów i pustaków szklanych
moĝna wykonaÊ bez zaprawy – przy uĝyciu
systemowych zïÈczek z tworzyw sztucznych i metalu.
Sposób oparcia Ăcian na podïodze na
gruncie lub stropie powinien byÊ okreĂlony
w projekcie i nie naleĝy go zmieniaÊ, a jeĂli
to konieczne – skonsultowaÊ zmianÚ z konstruktorem. Pomoc konstruktora bÚdzie teĝ
konieczna, jeĂli Ăcianki sÈ takie jak w projekcie, ale zmieniono konstrukcjÚ stropu lub
podïogi na gruncie.
¥ciany dziaïowe ïÈczy siÚ z konstrukcyjnymi, wykonujÈc w tych ostatnich co najmniej 5-centymetrowe bruzdy. Popularne

Schemat budowy murowanej Ăciany dziaïowej

fot. Glasspol.pl Pustaki Szklane

IzolacyjnoĂÊ cieplna
JeĂli Ăciana rozdziela pomieszczenia o zbliĝonej temperaturze (np. sypialnie), to jej izolacyjnoĂÊ cieplna jest nieistotna, ma natomiast
znaczenie, gdy Ăciana odgradza pomieszczenie ogrzewane np. od nieogrzewanego garaĝu, wtedy Ăciana dziaïowa wymaga ocieplenia – inaczej nieuniknione bÚdÈ duĝe straty
ciepïa. IzolacjÚ termicznÈ najlepiej uïoĝyÊ od
strony chïodniejszego pomieszczenia, wówczas sam materiaï Ăciany nie bÚdzie naraĝony
na przemarzanie.

Bloczki silikatowe
to bardzo dobry
materiaï do
wznoszenia Ăcian
murowanych. Jednak
takie Ăciany sÈ
bardzo ciÚĝkie

fot. Xella (Silka)

i siÚga od okoïo 30 (sïaba) do 50 dB (bardzo
dobra). Jednak w tym przypadku ogromne
znaczenie ma starannoĂÊ wykonania i czasem drobny bïÈd psuje izolacyjnoĂÊ akustycznÈ przegrody, która teoretycznie mogïaby bardzo skutecznie tïumiÊ haïas. Trzeba
teĝ pamiÚtaÊ, ĝe děwiÚki przenoszÈ siÚ równieĝ przez stropy oraz drzwi, a nie tylko
przez Ăciany.

Szafki kuchenne sÈ znacznym obciÈĝeniem dla
Ăciany. Dlatego niektóre rodzaje Ăcian wymagajÈ
wzmocnienia w miejscu ich zawieszenia

jest teĝ ïÈczenie „na dotyk” – bez bruzdy,
wówczas jednak Ăciana dziaïowa powinna
byÊ zakotwiona w Ăcianie noĂnej za pomocÈ
pïaskowników lub prÚtów stalowych ukïadanych w co trzeciej lub w co czwartej spoinie poziomej.
Takie prÚty lub pïaskowniki stalowe
umieszczone w spoinach poziomych sÈ takĝe konieczne jako wzmocnienie, jeĂli Ăciana

PoïÈczenie Ăciany dziaïowej ze ĂcianÈ noĂnÈ przez uformowanie w niej
bruzdy pionowej

Ăciana murowana z cegieï peïnych,
pustaków ceramicznych lub
bloczków wapienno-piaskowych

obustronny tynk cementowowapienny lub gipsowy gruboĂci
przynajmniej 1,5–2 cm

bruzda w Ăcianie noĂnej

zaprawa
murarska
kotwa mocujÈca
ĂcianÚ dziaïowÈ
do przegrody noĂnej
taĂma brzegowa z pianki
polietylenowej
gruboĂci 1–2 cm
podïoga pïywajÈca

prÚt lub pïaskownik stalowy

izolacja akustyczna stropu
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Cechy uĝytkowe
Najwaĝniejsze cechy Ăcian murowanych
z róĝnych materiaïów zestawiono w tabeli 1.
Na Ăcianach murowanych zazwyczaj moĝna bez problemów zawieszaÊ meble, uĝywajÈc do tego koïków rozporowych. Najlepsze
sÈ pod tym wzglÚdem Ăciany dziaïowe z peïnych elementów, bo duĝe otwory np. w cegle

Tabela 1. Podstawowe cechy Ăcian dziaïowych murowanych i szkieletowych
materiaï

gruboĂÊ wraz
z tynkiem [cm]

masa wraz
z tynkiem
[kg/m2]

izolacyjnoĂÊ akustyczna
RA1R
[dB]

cegïa peïna

15

255

47

cegïa dziurawka

9,5

130

38

Porotherm 11,5 P+W

14,5

175

42

bloczki silikatowe Silka E8

11

150

43

bloczki silikatowe Silka E12

15

210

45

14,5

110

34

7,5

30

36

12,5

35

40

15

60
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bloczki z betonu komórkowego
Ăciana szkieletowa z pojedynczÈ
warstwÈ pïyt g-k
Ăciana szkieletowa z pojedynczÈ
warstwÈ pïyt g-k
Ăciana szkieletowa z podwójnÈ
warstwÈ pïyt g-k

Wykañczanie Ăcian tynkiem maszynowym.
Przy duĝej powierzchni wykorzystanie agregatu
tynkarskiego zdecydowanie przyspiesza pracÚ
a

fot. Prevar

fot. C
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wkow
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WybierajÈc materiaï na Ăciany dziaïowe,
warto mieÊ na uwadze przede wszystkim jego
zdolnoĂÊ do tïumienia děwiÚków. Najlepsza pod
tym wzglÚdem jest cegïa peïna (a) oraz bloczki
silikatowe (b)

IzolacyjnoĂÊ děwiÚkowÈ psujÈ takĝe wszelkie szczeliny prostopadïe do powierzchni
Ăciany. Dlatego spoiny muru powinny byÊ
starannie wypeïnione.
IzolacyjnoĂÊ termiczna murowanych Ăcian
dziaïowych jest bardzo sïaba, dlatego jeĂli
majÈ stanowiÊ skutecznÈ barierÚ przed
ucieczkÈ ciepïa z pomieszczeñ ogrzewanych
do nieogrzewanych, wymagajÈ ocieplenia.

¥ciany szkieletowe

Materiaï i konstrukcja
Szkieletowe Ăciany dziaïowe wznosi siÚ zwykle
juĝ po wykonaniu tynków. Poniewaĝ nie wymagajÈ prac mokrych (murowania, tynkowania),
moĝna je budowaÊ takĝe wówczas, gdy temperatura spadnie poniĝej 0°C. Niskie temperatury
nie pozwalajÈ jednak na spoinowanie, Ăciany
nie bÚdÈ wiÚc wykoñczone. Ponadto Ăciany
szkieletowe nie mogÈ byÊ naraĝone na zawilgocenie. RozwiÈzanie to wybiera siÚ czÚsto przy
przebudowie juĝ wykoñczonych pomieszczeñ,
bo roboty sÈ stosunkowo „czyste” i szybkie.

BUDUJEMY DOM

BD3_sciany_dzialowe.indd 47

eram

fot. Grupa Sili

dziurawce utrudniajÈ mocowanie sprzÚtów
i wymagajÈ stosowania specjalnych koïków.
WïaĂciwoĂci uĝytkowe Ăcian dziaïowych
zaleĝÈ w pewnym stopniu od rodzaju tynków, jakimi sÈ wykoñczone:
cementowo-wapienne, choÊ nieco chropowate, sÈ odporne na drobne uszkodzenia i zawilgocenie, a wiÚc odpowiednie do piwnic,
pomieszczeñ gospodarczych, a takĝe korytarza czy holu,
tynki gipsowe oraz pïyty gipsowo-kartonowe sÈ gïadkie i równe, ale podatne na uszkodzenia oraz wraĝliwe na dziaïanie wody,
a wiÚc nadajÈ siÚ do takich pomieszczeñ, jak
sypialnie, salon czy gabinet.
Rodzaj tynku dobiera siÚ teĝ ze wzglÚdu na
sposób prowadzenia instalacji elektrycznej:
w tynkach tradycyjnych, które majÈ gruboĂÊ 1,5–2 cm, moĝna jÈ ukryÊ,
w cienkowarstwowych to niemoĝliwe, zatem trzeba wycinaÊ bruzdy w Ăcianie, co jest
pracochïonne i zwiÚksza koszty. Bruzdy najïatwiej wykonuje siÚ w betonie komórkowym, kïopotliwe jest natomiast zrobienie ich
w elementach ceramicznych z drÈĝeniami
(ïatwo siÚ kruszÈ).
Duĝa masa Ăcian zapewnia dobrÈ izolacyjnoĂÊ děwiÚkowÈ, dlatego dobrze wypada pod
tym wzglÚdem np. cegïa peïna, sïabo natomiast beton komórkowy (szczególnie lekkiej
odmiany 400). Tïumieniu děwiÚków sprzyjajÈ
grube tradycyjne tynki, pogarszajÈ je natomiast
suche tynki z pïyt gipsowo-kartonowych przyklejanych na „placki” z zaprawy klejowej.
Szczelina pomiÚdzy górnÈ krawÚdziÈ Ăciany a stropem musi byÊ starannie wypeïniona,
bo inaczej bÚdzie mostkiem akustycznym,
czyli miejscem przenikania haïasów.

fot. Cerabud Krotoszyn

jest cienka, murowana na gruboĂÊ ¼ cegïy,
czyli 6,5 cm.
¥ciana nie moĝe dotykaÊ sufitu, gdyĝ uginanie siÚ stropu – nieuniknione w trakcie
eksploatacji domu – powodowaïoby znaczne
obciÈĝenia Ăciany dziaïowej i jej pÚkanie.
Dlatego na jej styku z sufitem pozostawia siÚ
szczelinÚ, którÈ nastÚpnie wypeïnia siÚ
trwale elastycznÈ piankÈ poliuretanowÈ.
Ponadto ĂciankÚ dziaïowÈ czÚsto stawia
siÚ nie bezpoĂrednio na stropie, lecz na warstwie papy podkïadowej, by zapewniÊ moĝliwoĂÊ swobodnego odksztaïcania siÚ Ăciany
i stropu.
Uwaga! Luksferów i pustaków szklanych
nie ïÈczy siÚ bezpoĂrednio ze Ăcianami. JeĂli
elementów jest niewiele, to wykonuje siÚ
wypeïnionÈ elastycznym materiaïem szczelinÚ pomiÚdzy murem a elementami szklanymi. Natomiast Ăciany z pustaków szklanych wykonuje siÚ, najpierw kotwiÈc do
Ăcian noĂnych ramÚ (najczÚĂciej metalowÈ),
po czym wypeïnia siÚ jÈ ksztaïtkami szklanymi. SzczelinÚ pomiÚdzy ramÈ a ĂcianÈ
wypeïnia siÚ, podobnie jak poprzednio,
trwale elastycznym materiaïem, np. piankÈ
poliuretanowÈ. Zapobiega to przenoszeniu
na elementy szklane naprÚĝeñ, które mogïyby spowodowaÊ ich pÚkanie.

fot. Baumit

¥ciany dziaïowe
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profil sufitowy

sïupek
pierwsza warstwa pïyt
otwór do prowadzenia
przewodów

druga warstwa pïyt

weïna mineralna

taĂma wzmacniajÈca

fot. Polskie Stowarzyszenie Gipsu

szpachla gipsowa

wkrÚty
taĂma brzegowa

Schemat budowy Ăciany szkieletowej (z podwójnÈ warstwÈ pïyt g-k)

Na szkielet noĂny uĝywa siÚ ocynkowanych profili stalowych lub drewna, a na poszycie stosuje pïyty:
gipsowo-kartonowe;
gipsowo-wïóknowe;
drewnopochodne – wiórowe, sklejkÚ lub
OSB.
Najpopularniejsze sÈ pïyty gipsowo-kartonowe, produkowane w kilku odmianach:
GKB – zwykïe przeznaczone do pomieszczeñ suchych;
GKBI – o zwiÚkszonej odpornoĂci na zawilgocenie, lecz nieodporne na bezpoĂrednie dziaïanie wody – przeznaczone do ïazienek i kuchni.
MajÈ charakterystyczny zielony kolor kartonu;
GKF – o zwiÚkszonej odpornoĂci na dïugotrwaïe dziaïanie ognia (choÊ wszystkie pïyty
gipsowo-kartonowe sÈ niepalne); te sÈ ponadto nieco ciÚĝsze i bardziej wytrzymaïe mechanicznie od zwykïych;
GKFI – o zwiÚkszonej odpornoĂci na dziaïanie zarówno ognia, jak i wilgoci.
Typowe pïyty g-k majÈ wymiary:
– szerokoĂÊ – 120 cm,
– wysokoĂÊ – od 260 do 300 cm,
– gruboĂÊ – 12,5 mm.
Produkowane sÈ takĝe pïyty innej gruboĂci
np. 25 mm (tzw. pïyty „grubas”), bardziej wytrzymaïe na uszkodzenia, oraz zastÚpujÈce
dwie warstwy zwykïych pïyt.
Pïyty g-k bardzo ïatwo przycina siÚ na ĝÈdany wymiar.
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Pokrywanie Ăcian szkieletowych pïytami g-k. DïugoĂÊ pïyt najlepiej dobraÊ
do wysokoĂci pomieszczeñ. Wokóï otworów drzwiowych pïyty przycina siÚ
tak, by krawÚdě pïyty nie pokrywaïa siÚ z krawÚdziÈ oĂcieĝnicy

Profile obwodowe szkieletu Ăciany mocuje
siÚ na koïki rozporowe do podïoĝa, sufitu
oraz Ăcian konstrukcyjnych. Typowy rozstaw
sïupków szkieletu wynosi 60 cm, co stanowi
poïowÚ szerokoĂci pïyty. Pïyty gipsowo-kartonowe przykrÚca siÚ wkrÚtami do sïupków, nie
mocuje siÚ ich natomiast do profili przy podïodze i przy suficie. PomiÚdzy krawÚdziÈ pïyt
a podïogÈ oraz sufitem zostawia siÚ szczeliny
szerokoĂci ok. 1 cm, inaczej uginanie siÚ stropu mogïoby powodowaÊ pÚkanie pïyt.
Przestrzenie miÚdzy elementami szkieletu
Ăciany dziaïowej wypeïnia siÚ zwykle weïnÈ
mineralnÈ, by poprawiÊ izolacyjnoĂÊ akustycznÈ, a poïÈczenia pïyt szpachluje,
wzmacniajÈc poïÈczenie siatkÈ z wïókna
szklanego lub taĂmÈ zbrojÈcÈ.
Cechy uĝytkowe
Typowa Ăcianka szkieletowa z poszyciem jednowarstwowym jest kilkakrotnie lĝejsza od
Ăcian murowanych. Dlatego wïaĂnie tego rodzaju Ăciany moĝna praktycznie dowolnie
ustawiaÊ na stropach, bo powodowane przez
nie obciÈĝenia sÈ bardzo niewielkie.
Poszycie z pïyt gipsowo-kartonowych jest
wraĝliwe na uszkodzenia. Bardziej wytrzymaïe sÈ pïyty drewnopochodne oraz gipsowo-wïóknowe. Brzegi pïyt tworzÈce krawÚdě
Ăciany wzmacnia siÚ specjalnymi metalowymi profilami, zabezpieczajÈcymi przed ich
ukruszeniem.

fot. Metpol

warstwa wykoñczeniowa
– farba, tapeta itp.

Profile
wzmacniajÈce
– sposób na
uodpornienie
krawÚdzi pïyt
na uszkodzenia

Do zawieszania lekkich szafek czy póïek
na Ăcianach szkieletowych trzeba uĝyÊ specjalnych koïków rozporowych przeznaczonych do pïyt, ale ciÚĝsze sprzÚty, np. szafki
kuchenne, wymagajÈ usztywnienia Ăcian dodatkowymi profilami, a zatem – zaplanowania aranĝacji pomieszczenia przed wykonaniem Ăcian.
Do zawieszania ciÚĝszych sprzÚtów bez
wzmocnienia dodatkowymi profilami nadajÈ
siÚ Ăciany z poszyciem z pïyt gipsowo-wïóknowych oraz drewnopochodnych.
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Specjalna izolacja
akustyczna
fot. J. Antkiewicz

W niektórych sytuacjach izolacyjnoĂÊ
akustyczna typowych Ăcian jest zbyt niska. Bardzo uciÈĝliwy dla domowników
moĝe byÊ np. haïas powodowany przez
zestaw hydroforowy umieszczony w pomieszczeniu gospodarczym. Moĝna sobie
z tym poradziÊ stosujÈc specjalne materiaïy wygïuszajÈce. Ich dobór najlepiej powierzyÊ specjaliĂcie, bo znaczenie ma np.
czÚstotliwoĂÊ tïumionych děwiÚków.

WewnÈtrz szkieletowych Ăcian dziaïowych
ïatwo prowadzi siÚ przewody instalacyjne:
w profilach stalowych – przez fabrycznie
przygotowane otwory, przez elementy drewniane – po nawierceniu otworów w odpowiednich miejscach. Moĝna w ten sposób poprowadziÊ zarówno przewody elektryczne,
jak i rurociÈgi. Przewody nie powinny jednak
stykaÊ siÚ bezpoĂrednio ze szkieletem Ăciany
ani z poszyciem, dlatego elementy instalacji
osïania siÚ karbowanÈ rurkÈ z tworzywa
sztucznego (peszlem).
IzolacyjnoĂÊ děwiÚkowa typowych Ăcian
szkieletowych jest gorsza niĝ Ăcian murowanych, moĝna jÈ jednak znacznie poprawiÊ,
stosujÈc podwójne poszycie z pïyt lub grubsze i ciÚĝsze pïyty.
Uwaga! W Ăcianach z podwójnym poszyciem spoiny w kolejnych warstwach powinny byÊ wzglÚdem siebie przesuniÚte.
Dla izolacyjnoĂci akustycznej Ăcian bardzo
waĝne jest teĝ umieszczenie pasa specjalnej
taĂmy, filcu lub gumy w miejscu styku profili
szkieletu z podïogÈ sufitem i Ăcianami.
TaĂma jest uszczelnieniem děwiÚkochïonnym, peïni w tych miejscach teĝ funkcjÚ dylatacji, zapewniajÈc swobodÚ odksztaïcania
siÚ stykajÈcych siÚ elementów.
PoprawÚ izolacyjnoĂci děwiÚkowej zapewnia takĝe weïna mineralna wypeïniajÈca
ĂciankÚ. Najlepszy efekt osiÈgniemy jednak
gdy weïna mineralna nie bÚdzie wypeïniaÊ
caïej wolnej przestrzeni. WïaĂciwoĂci děwiÚkochïonne poprawia pozostawienie szerokiej
na 2–3 cm pustki powietrznej pomiÚdzy warstwÈ weïny a pïytami poszycia z jednej strony. Ze wzglÚdu na akustykÚ korzystniejsze
jest oparcie Ăcianki nie na podïodze pïywajÈcej lecz na konstrukcyjnej warstwie stropu.

Jednak to rzadko stosowane rozwiÈzanie, bo
wymaga wyciÚcia wierzchnich warstw podïogi. JeĂli zechcemy póěniej zmieniÊ ukïad
Ăcianek dziaïowych naprawa podïogi w dawnym miejscu posadowienia Ăcianki bÚdzie
kïopotliwa.
Warstwa weïny mineralnej znaczÈco zwiÚksza izolacyjnoĂÊ cieplnÈ Ăciany – warstwa gruboĂci 10 cm zapewnia wspóïczynnik U poniĝej 0,5 W/(m2•K), co jest waĝne, gdy Ăciana
oddziela pomieszczenia mieszkalne od nieogrzewanego garaĝu czy przedsionka. (Ăcianka
murowana o takiej gruboĂci ma pomijalnÈ,
kilkunastokrotnie gorszÈ, izolacyjnoĂÊ).
Uwaga! W takiej sytuacji weïnÈ naleĝy
wypeïniÊ takĝe metalowe profile szkieletu
noĂnego – inaczej stanÈ siÚ mostkami

fot. Natural Chemical Products

Koïki rozporowe przeznaczone do pïyt. Po wkrÚceniu trzpienia koïek rozszerza siÚ (moĝe nawet formowaÊ siÚ z niego „krzyĝak") rozkïadajÈc obciÈĝenie na duĝÈ powierzchniÚ pïyty

DziÚki budowie warstwowej pïyty wygïuszajÈce mogÈ skutecznie tïumiÊ děwiÚki
o róĝnych czÚstotliwoĂciach

termicznymi. Ponadto od strony cieplejszego (mieszkalnego) pomieszczenia naleĝy
uĝoĝyÊ w Ăcianie warstwÚ folii paroizolacyjnej. Inaczej para wodna z powietrza moĝe
wykraplaÊ siÚ wewnÈtrz Ăciany.

Koszty
Orientacyjne koszty 1 m2 Ăcian dziaïowych wykonanych z róĝnych materiaïów:

rodzaj Ăciany

materiaïy
[zï]/m2

cegïa peïna 12 cm

50

20–25

beton komórkowy 11,5 cm

40

15–20

bloczki silikatowe 12 cm

30

20–25

bloczki silikatowe 8 cm

25

20–25

tynk gruboĂci 1,5-2 cm naniesiony obustronnie*

10

40–50

Ăciana szkieletowa 12,5 cm z pojedynczÈ warstwÈ pïyt g-k

35

30

Ăciana szkieletowa 15 cm z podwójnÈ warstwÈ pïyt g-k

50

40

*Tynkowania wymagajÈ wszystkie Ăcianki murowane, do kosztu ich wykonania naleĝy doliczyÊ
wiÚc ok. 50–60 zï/m2
Warstwa tynku zwiÚksza ponadto gruboĂÊ Ăcian murowanych o 3–4 cm
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