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fot. Dulux

Odnawianie
Ăcian

¥ciany wewnÚtrzne
Remontowane Ăciany
moĝna pokryÊ gïadziÈ,
pomalowaÊ, wytapetowaÊ,
przykleiÊ pïytki ceramiczne
lub zamontowaÊ panele Ăcienne.
Do kaĝdego sposobu wykoñczenia
powierzchnie Ăcian trzeba
odpowiednio przygotowaÊ.
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Cezary Jankowski
Renowacja Ăcian poprawia estetykÚ wnÚtrz, jest niezbÚdna po
zakoñczeniu prac zwiÈzanych z wymianÈ instalacji domowych,
a takĝe po zmianie ukïadu pomieszczeñ, czyli wtedy, gdy dostawiane
sÈ nowe Ăciany.

Tynki
¥ciany zazwyczaj pokryte sÈ wyprawÈ tynkarskÈ, która je
wyrównuje, ukrywa instalacjÚ elektrycznÈ i jest podïoĝem pod farby,
pïytki ceramiczne lub tapety. W starszych domach tynki mogÈ
wymagaÊ remontu, jeĂli ujawniajÈ siÚ ich wady:
powierzchniowe – tynk jest nierówny, chropowaty, z uszkodzeniami,
strukturalne – tynk nie jest dostatecznie twardy (ma zbyt maïo spoiwa
cementowego lub wapiennego) lub traci przyczepnoĂÊ do podïoĝa.
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¥ciany wewnÚtrzne
wy i otynkowania Ăcian na nowo. Czasami
moĝna ograniczyÊ siÚ do wzmocnienia
zniszczonych wypraw lub pokryÊ Ăciany
pïytami z suchego tynku.
PÚkniÚcia tynku sÈ najczÚĂciej skutkiem
niestabilnoĂci podïoĝa: osiadania Ăcian,
ich drgañ, sïabego przewiÈzania murów.
Naprawianie takich uszkodzeñ trzeba rozpoczÈÊ od usuniÚcia ich przyczyny, zwïaszcza
gdy proces niszczenia postÚpuje. Zdarza siÚ
jednak i tak, ĝe tynk uïoĝony na nowych murach pÚka i po naprawieniu pÚkniÚcia nie pojawiajÈ siÚ ponownie, bo mury przestajÈ osiadaÊ.

Uszkodzenia powierzchniowe naprawia
siÚ przez naïoĝenie warstwy wyrównujÈcej, np. gïadzi, natomiast wady strukturalne wymagajÈ zwykle usuniÚcia caïej wypra-

Ocena stanu tynków

Tynki z pïyt
gipsowo-kartonowych
Zamiast naprawiaÊ stary, uszkodzony tynk,
moĝna odnowiÊ pomieszczenie przy uĝyciu
pïyt gipsowo-kartonowch. A oto jakimi
sposobami siÚ je mocuje:
Przyklejanie. Stosuje siÚ na surowych
Ăcianach lub takich, z których skuto tynk:
jeĂli Ăciany sÈ proste i równe, na spód pïyt
nakïada siÚ placki z gipsowej zaprawy
klejowej i dociska je do Ăciany,
do Ăcian nierównych przykleja siÚ pasy
pïyty szerokoĂci ok. 5 cm w odstÚpach co
60 cm, tak by utworzyïy równÈ pïaszczyznÚ.
W tym celu stosuje siÚ grubszÈ lub cieñszÈ

fot. Cekol

fot. Alpol

NierównoĂci powierzchni moĝna oceniÊ,
przykïadajÈc do Ăcian w kilku miejscach i pod
róĝnym kÈtem dwumetrowÈ ïatÚ. JeĂli przeĂwity i wybrzuszenia pod ïatÈ nie przekraczajÈ
2 mm, tynk nie wymaga wyrównywania.
SpoistoĂÊ tynku sprawdza siÚ, zarysowujÈc powierzchniÚ np. monetÈ: na tynku o zadowalajÈcej spoistoĂci pozostanie pïytki Ălad
bez wykruszeñ podïoĝa.
PrzyczepnoĂÊ tynku ocenia siÚ, opukujÈc jego powierzchniÚ niewielkim mïotkiem.
Gïuchy odgïos Ăwiadczy o tym, ĝe tynk nie
trzyma siÚ podïoĝa.

JeĂli powierzchnia do otynkowania jest
maïa, nie opïaca siÚ samodzielnie przygotowywaÊ zaprawy tynkarskiej: lepiej kupiÊ gotowe, suche mieszanki, które po zmieszaniu
z wodÈ sÈ gotowe do uĝycia. Nie wymagajÈ teĝ nakïadania tzw. obrzutki z mocnej zaprawy cementowej z dodatkiem wapna, poniewaĝ majÈ dobrÈ przyczepnoĂÊ. Moĝna je
nakïadaÊ jednowarstwowo.
Zamiast tradycyjnÈ zaprawÈ, Ăciany moĝna wyprawiÊ tynkiem gipsowym lub wapienno-gipsowym: ïatwiej wygïadzajÈ one
powierzchniÚ i majÈ krótszy czas wysychania. Jednak w pomieszczeniach „mokrych”
tracÈ na wytrzymaïoĂci, dlatego nie naleĝy
ich stosowaÊ na przykïad pod pïytki ceramiczne w ïazience – w takim miejscu lepiej
zastosowaÊ zaprawÚ cementowo-wapiennÈ.

Przygotowanie
tynków do
odnawiania
Zakres przygotowañ do odnawiania tynków
zaleĝy od rodzaju farb lub materiaïu, jakimi
sÈ one pokryte:
pojedyncza powïoka z farb akrylowych: jeĂli farba dobrze trzyma siÚ Ăcian, nie trzeba
jej usuwaÊ,
wielowarstwowa powïoka z farb akrylowych:
zwykle usuwa siÚ z nich wszystkie powïoki,
zwïaszcza wtedy, gdy zamierza siÚ wyrównaÊ je gïadziÈ,
powïoki z farby olejnej: trzeba caïkowicie
zerwaÊ farbÚ olejnÈ,
pïytki ceramiczne: jeĂli mocno trzymajÈ siÚ
podïoĝa, moĝna pozostawiÊ je na Ăcianie.

Gruba warstwa wyprawy tynkarskiej pozwala na
zakrycie prowadzonych po Ăcianie przewodów
instalacji elektrycznej, co z kolei eliminuje
koniecznoĂÊ wykonywania bruzd pod te przewody

Powierzchniowe pÚkniÚcia tynków mogÈ
byÊ spowodowane skurczem masy tynkarskiej (zbyt duĝo spoiwa, zbyt szybkie wysychanie). JeĂli nie spowodowaïy one odspajania tynku, wystarczy je naprawiÊ przez
naciÈgniÚcie warstwy wyrównujÈcej.
JeĂli stary tynk uszkodzony jest na niewielkiej powierzchni Ăciany, trzeba go skuÊ
i poïoĝyÊ nowy o takiej strukturze, jaka jest
na pozostaïej czÚĂci Ăciany.
Tradycyjny tynk cementowo-wapienny
stosuje siÚ na powierzchnie stosunkowo niewielkie lub w pomieszczeniach nienaraĝonych na wilgoÊ.
Przed naïoĝeniem tynku podïoĝe warto
zagruntowaÊ. ¥ciany wewnÚtrzne, zwïaszcza te wykonane z materiaïów ceramicznych lub betonu komórkowego, zwykle majÈ
niewielkÈ wilgotnoĂÊ i podczas nakïadania
tynku intensywnie odciÈgajÈ wodÚ z zaprawy, co utrudnia jej wiÈzanie.

fot. Cersanit

Maszynowe nakïadanie tynków stosuje siÚ
zwïaszcza tam, gdzie pokrywane sÈ duĝe
powierzchnie Ăcian i sufitów, a nakïadanie rÚczne
na niewielkich powierzchniach

Warto wiedzieÊ, ĝe okïadzinÚ ceramicznÈ moĝna
przyklejaÊ do pïyt gipsowo-kartonowych od razu
po zakoñczeniu ich montaĝu
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fot. Beckers

warstwÚ zaprawy klejowej nakïadanej na pasy
lub przykleja dodatkowe paski w miejscach
zagïÚbieñ. NastÚpnie dociska siÚ pïytÚ. Spoiny
pïyt pokrywa siÚ siatkÈ zbrojÈcÈ i szpachluje,
a po wyschniÚciu szlifuje na gïadko.
W pokojach uĝywa siÚ zwykïych (biaïych) pïyt, natomiast w ïazienkach i kuchni ukïada siÚ pïyty wodoodporne (zielone).
JeĂli przy okazji renowacji Ăciany zmienia
siÚ instalacjÚ elektrycznÈ, telefonicznÈ lub
antenowÈ, kable moĝna schowaÊ pod pïytami, mocujÈc je plackami zaprawy lub obejmami.

fot. Beckers

WybierajÈc odpowiedni kolor, naleĝy pamiÚtaÊ, aby na wïasnÈ rÚkÚ nie kolorowaÊ farby, poniewaĝ
nieodpowiednie pigmenty mogÈ zniszczyÊ jej strukturÚ

Tynk strukturalny jest alternatywÈ dla tapet
i ornamentów na Ăcianach, a jego faktura maskuje
nierównoĂci i uszkodzenia powierzchni. NakïadajÈc
go, jako narzÚdzi dekoratorskich moĝna uĝywaÊ
waïków, pac i gÈbek

Klejenie punktowe. Jest polecane, gdy
Ăciana jest pomalowana farbÈ olejnÈ lub pokryta bardzo sïabym tynkiem, a ma byÊ wykoñczona pïytkami.
Klejenie tym sposobem polega na wywierceniu w warstwie tynku otworów o Ărednicy 6–7 cm otwornicÈ z nasypem widiowym. GïÚbokoĂÊ otworów powinna siÚgaÊ
jedynie do warstwy muru, a rozmieszcza
siÚ je co 30 cm w pionie i co 60 cm w poziomie. WnÚtrza otworów gruntuje siÚ i wypeïnia gipsowÈ zaprawÈ klejowÈ w taki sposób,
aby wystawaïa poza pïaszczyznÚ Ăciany.
NastÚpnie przykleja siÚ pïyty.
Mocowanie do stelaĝa. JeĂli remontowana Ăciana musi byÊ wyciszona lub ocieplona, bo na przykïad sÈsiaduje z garaĝem albo
bÚdÈ w niej schowane rury instalacji wodno-kanalizacyjnej, moĝna przy niej postawiÊ drugÈ ĂciankÚ pokrytÈ pïytami mocowanymi do stelaĝa. Stelaĝ moĝna wykonaÊ
z listew drewnianych gruboĂci przynaj-
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mniej 2 cm, przykrÚcanych koïkami rozporowymi do Ăciany lub zastosowaÊ systemowe profile do Ăcianek szkieletowych (jest to
wygodniejsze rozwiÈzanie).
Stelaĝe drewniane uĝywa siÚ zwykle
wtedy, gdy jest waĝne, by nowe wykoñczenie Ăciany nie zmniejszyïo zbytnio wymiarów pomieszczenia. W innych sytuacjach
lepiej wykorzystaÊ stelaĝ stalowy.
Stelaĝ z profili stalowych: moĝna go mocowaÊ do Ăciany lub ustawiÊ z niego niezaleĝnÈ ĂciankÚ mocowanÈ do sufitu i podïogi. W pierwszym wariancie stosuje siÚ
profile sïupkowe typu C, a do mocowania
uĝywa tzw. uchwytów elastycznych.
Pïyty mocuje siÚ wkrÚtami samonawiercajÈcymi co 20 cm. JeĂli za ĂciankÈ bÚdÈ przebieprofile typu C

gaÊ instalacje, to profile odsuwa siÚ odpowiednio od Ăciany na uchwytach elastycznych lub
wykorzystuje do prowadzenia przewodów wyciÚcia w profilach sïupkowych.
W ïazience za ĂciankÈ z pïyt g-k moĝna
ukryÊ stelaĝ do zamocowania podwieszanej
muszli ustÚpowej czy umywalki. JeĂli Ăciana wymaga wyciszenia lub ocieplenia, pod
pïytami ukïada siÚ warstwÚ weïny mineralnej o gruboĂci dostosowanej do gruboĂci stelaĝa (najczÚĂciej 4–6 cm).

Wygïadzanie Ăcian
¥cianom z nierównymi tynkami cementowowapiennym lub gipsowym moĝna nadaÊ
bardzo gïadkÈ powierzchniÚ przy uĝyciu gïadzi
gipsowej. JeĂli nierównoĂci tynków przekraczajÈ 5 mm (mierzone ïatÈ przykïadanÈ do
powierzchni), do wyrównywania nie naleĝy

Test na
przyczepnoĂÊ
starych farb
profile
typu U

Samodzielne Ăcianki montuje siÚ z profili typu U
mocowanych do podïogi i sufitu oraz wstawionych
w nie profili sïupkowych typu C. Rozstaw pionowy
sïupków powinien wynosiÊ 60 cm

Gdy pojawi siÚ wÈtpliwoĂÊ, czy stara farba dobrze przylega do Ăciany, czy nie, moĝna przeprowadziÊ prosty test. Po pomalowaniu fragmentu Ăciany nowÈ farbÈ po ok. 15 minutach
przejeĝdĝa siÚ suchym waïkiem malarskim
po tej powierzchni. JeĂli farba brudzi waïek,
ale nie nawija siÚ na niego, to przyczepnoĂÊ
jest wystarczajÈca. W przeciwnym razie starÈ farbÚ trzeba zeskrobaÊ.
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¥ciany wewnÚtrzne

W zaleĝnoĂci od rodzaju farby i stopnia zabrudzenia powierzchni, Ăciany maluje siÚ od jednego do
trzech razy

uĝywaÊ samej gïadzi gipsowej, lecz naïoĝyÊ
najpierw gips szpachlowy, a nastÚpnie na caïÈ
powierzchniÚ naciÈgaÊ gïadě.
JeĂli gïadziÈ chcemy wyrównaÊ Ăciany
uprzednio malowane, warto sprawdziÊ, czy
farba mocno trzyma siÚ podïoĝa. JeĂli jest
spÚkana i siÚ ïuszczy, trzeba jÈ przed wyrównywaniem dokïadnie zeskrobaÊ.
Powïoki mocno trzymajÈce siÚ podïoĝa
warto, przed naïoĝeniem gïadzi gipsowej,
przetrzeÊ gruboziarnistym papierem Ăciernym, po czym odkurzyÊ i zagruntowaÊ. Na
Ăcianach malowanych farbami emulsyjnymi
lepiej zastosowaÊ gïadě akrylowÈ niĝ gipsowÈ. Wysycha ona znacznie dïuĝej, ale lepiej przylega do podïoĝa i dostarczana jest
w stanie gotowym do uĝycia – nie trzeba jej
mieszaÊ z wodÈ. Przed jej uĝyciem ĂcianÚ
wystarczy dokïadnie zmyÊ i po przeschniÚciu naïoĝyÊ warstwÚ wygïadzajÈcÈ.
Podczas nakïadania gïadzi naleĝy zapewniÊ takie oĂwietlenie Ăciany, jakie bÚdzie stosowane podczas uĝytkowania pomieszczenia. JeĂli wïÈczone jest intensywne
oĂwietlenie, np. halogenowe zamontowane w kinkietach lub na suficie, uwidoczniajÈ siÚ wtedy wszelkie niedokïadnoĂci wygïadzania. Po wstÚpnym wygïadzeniu Ăciany
REKLAMA
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Tapetowanie

wymagajÈ zwykle przeszlifowania i ponownego naciÈgniÚcia warstwy wygïadzajÈcej.
Znacznie trudniejsze jest wykonanie sztablatury – warstwy wygïadzajÈcej zacieranej
do uzyskania poïysku. Ze wzglÚdu na spore koszty i duĝÈ pracochïonnoĂÊ, sztablaturÚ
stosuje siÚ zazwyczaj w miejscach reprezentacyjnych i na niewielkich powierzchniach.

Ozdobne: papierowe: gïadkie, tïoczone, winylowe, tekstylne itd. SÈ gotowe do uĝytkowania po przyklejeniu do Ăciany.
Do malowania:
– raufazy: ukïadane sÈ w ten sam sposób, jak
tapety ozdobne, mogÈ byÊ biaïe lub kolorowe,
a ich powierzchniÚ moĝna pomalowaÊ.
– z wïókna szklanego: mogÈ zastÈpiÊ tynk
ozdobny o fakturze splotu wïókien. ZwiÚkszajÈ
odpornoĂÊ Ăciany na uszkodzenia. Do ich mocowania uĝywa siÚ specjalnych klejów. Tapety
te sÈ biaïe, po uïoĝeniu maluje siÚ je na dowolny kolor farbÈ akrylowÈ lub lateksowÈ.
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Okïadziny
Remont Ăcian moĝna znacznie uproĂciÊ, jeĂli
zdecydujemy siÚ na zamontowanie okïadzin
Ăciennych: paneli albo pïytek ceramicznych.
Stan podïoĝa pod takie wykoñczenie nie jest
istotny – Ăciany mogÈ byÊ nawet
nieotynkowane. Trzeba jedynie zadbaÊ, aby
nie pyliïy, dlatego miejsca po wykruszonym

fot. TBD (Anza)

fot. Decardi

Przed malowaniem Ăcian trzeba naprawiÊ
drobne uszkodzenia tynku i przygotowaÊ
powierzchniÚ.
¥ciany malowane dwu-, trzykrotnie farbami emulsyjnymi wystarczy dokïadnie odkurzyÊ i zmyÊ wodÈ z dodatkiem detergentów.
JeĂli na Ăcianach pozostaïy tïuste plamy,
smugi po zalaniu lub dymie papierosowym,
pokrywa siÚ je rozpuszczalnikowÈ farbÈ izolujÈcÈ, która zapobiega przebijaniu ich przez
nowÈ powïokÚ. Naloty z pleĂni naleĝy poma-
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otynkowanej nie mogÈ byÊ zbyt wyraěnie
widoczne i wyczuwalne ziarna piasku, bo siÚ
przebijÈ przez tapetÚ, zwïaszcza jeĂli jest
cienka.
Podobnie jak w malowaniu, waĝna jest
przyczepnoĂÊ do podïoĝa warstw pokrywajÈcych tynk:
sïabo przylegajÈce stare powïoki farby
trzeba zeskrobaÊ, a powierzchniÚ wyrównaÊ,
jeĂli farba mocno trzyma siÚ podïoĝa,
ĂcianÚ wystarczy przetrzeÊ papierem
Ăciernym.
Po tych przygotowaniach obydwa rodzaje
podïoĝy naleĝy zagruntowaÊ roztworem kleju do tapet.

Rodzaje tapet

Malowanie

Gïadkie powierzchnie najlepiej uzyskaÊ, malujÈc
waïkiem z krótkim wïosiem, natomiast do farb strukturalnych lepiej jest uĝyÊ waïka z dïuĝszym wïosiem

Naklejki naleĝy przyklejaÊ na Ăciany czyste
i gïadkie, ale nie bezpoĂrednio po malowaniu:
trzeba odczekaÊ kilka dni, aĝ wyschnÈ

Powierzchnie przeznaczone do tapetowania
powinny byÊ przede wszystkim równe, gdyĝ
wszelkie wgïÚbienia i wybrzuszenia
zwiÚkszajÈ powierzchniÚ krycia, a ĝe tapeta
nie jest rozciÈgliwa, na jej stykach mogÈ
pojawiÊ siÚ szpary. Na powierzchni Ăciany

Przed malowaniem nowy pÚdzel naleĝy umyÊ
w wodzie z mydïem, wypïukaÊ i wysuszyÊ: w ten
sposób usuwa siÚ z niego pyï i luěne wïosy

Preparaty gruntujÈce
poprawiajÈ przyczepnoĂÊ
farb i ujednolicajÈ
strukturÚ podïoĝa,
a takĝe zmniejszajÈ
jego chïonnoĂÊ, dziÚki
czemu do malowania
zuĝywa siÚ mniej farby
nawierzchniowej

fot. Hirsch-Pol

Fragment Ăciany, który chcemy wyeksponowaÊ,
moĝna pokryÊ stiukiem, czyli tynkiem dekoracyjnym,
skïadajÈcym siÚ z mieszaniny gipsu, wapienia
i drobnego piasku lub pyïu marmurowego

lowaÊ preparatem pleĂniobójczym zgodnie
z zaleceniami producenta.
JeĂli poprzednie powïoki ïatwo odspajajÈ siÚ od podïoĝa, co zwykle dotyczy Ăcian
wielokrotnie malowanych, trzeba je zeskrobaÊ. Uszkodzenia spowodowane skrobaniem
moĝna wyrównaÊ np. zaprawÈ tynkarskÈ
lub naciÈgnÈÊ na Ăciany gïadě gipsowÈ.
Obecnie moĝna uzyskaÊ farby w dowolnych odcieniach, poniewaĝ na ĝyczenie przygotowywane sÈ w mieszalnikach.
Poszczególne rodzaje farb doĂÊ znacznie
róĝniÈ siÚ wïaĂciwoĂciami i cenÈ, ale nieïatwo zdecydowaÊ, które sÈ najlepsze do
konkretnego zastosowania. Bezpieczny jest
zwykle wybór farby akrylowej lub lateksowej, które moĝna stosowaÊ do wszystkich
pomieszczeñ.

fot. Decardi

fot. Dekorator
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Tapety mogÈ mieÊ delikatne, ledwie widoczne wzory: sÈ wtedy
tïem dla innych elementów wystroju

tynku powinno siÚ pokryÊ preparatem
gruntujÈcym.
Panele. Ich montaĝ jest doĂÊ prosty: polega na przytwierdzeniu do muru drewnianych listew w rozstawie 40–50 cm
i przymocowaniu do nich paneli za pomocÈ
specjalnych klamerek. W naroĝach, pod sufitem oraz przy podïodze mocuje siÚ listwy
maskujÈce w kolorze okïadziny.
Pïytki ceramiczne. Moĝna je ukïadaÊ na
starych okïadzinach z pïytek, na Ăcianach
malowanych farbami emulsyjnymi lub olej-

INFO RYNEK

fot. Decodore

fot. Decodore
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... lub mogÈ byÊ bogato zdobione i stanowiÊ dominujÈcy akcent w pomieszczeniu

nymi. JeĂli przy okazji remontu wykonano nowe Ăciany, podïoĝem mogÈ byÊ pïyty
gipsowo-kartonowe lub tynk cementowowapienny. Kleje do pïytek ceramicznych
umoĝliwiajÈ przyklejanie pïytek do kaĝdego podïoĝa: jedynym warunkiem jest jego
stabilnoĂÊ i przyczepnoĂÊ do Ăciany.
JeĂli jednak wytrzymaïoĂÊ starego podïoĝa jest wÈtpliwa, lepiej je usunÈÊ. Nie zawsze trzeba przy tym skuwaÊ wszystkie
warstwy aĝ do muru. CzÚsto wystarczy gÚsto naciÈÊ ĂcianÚ szlifierkÈ kÈtowÈ: siatka

Ile kosztuje remont Ăcian wewnÚtrznych?

RODZAJ ROBÓT

ROBOCIZNA

MATERIAY

RAZEM

¥cianki dziaïowe g-k

25–35 zï/m2

35–50 zï/m2

60–85 zï/m2

Suchy tynk (z pïyt g-k)

ok. 20 zï/m2

15–20 zï/m2

35–40 zï/m2

Tynki wewnÚtrzne cementowo-wapienne (III/IV kat.)

15–20 zï/m2

3–10 zï/m2

18–30 zï/m2

5–10 zï/m2

od 2 zï/m2

7–12 zï/m2

Wznoszenie Ăcian murowanych

gr. 7 cm

ok. 15 zï/m2

10–18 zï/m2

25–33 zï/m2

Wznoszenie Ăcian murowanych

gr. 12,5 cm

ok. 20 zï/m2

18–25 zï/m2

38–45 zï/m2

Wznoszenie Ăcian murowanych

gr. 25 cm

ok. 30 zï/m2

30–45 zï/m2

60–75 zï/m2

Malowanie

WyciÚcie otworu w Ăciance dziaïowej

ok. 35 zï/m.b.

Poïoĝenie tapety lub fototapety

ok. 15 zï/m2

od 5 zï/m2

od 20 zï/m2

Gïadě gipsowa (trójwarstwowa)

ok. 15 zï/m2

ok. 7 zï/m2

ok. 22 zï/m2

ok. 30 zï/m2

Tynk maszynowy gipsowy, gr. 1,5 cm
Uïoĝenie pïytek (z licowaniem Ăcian)
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naciÚÊ zapewni wystarczajÈcÈ przyczepnoĂÊ
okïadziny.
Na takie „trudne” powierzchnie powinno
siÚ nakïadaÊ klej elastyczny w dwóch etapach:
jako warstwÚ wyrównujÈcÈ naniesionÈ na
ĂcianÚ,
jako warstwÚ klejÈcÈ nakïadanÈ na pïytki.
Przed ukïadaniem pïytek ceramicznych
wokóï wanny lub brodzika trzeba zabezpieczyÊ Ăciany warstwÈ wodochronnÈ z tzw.
pïynnej folii. Pïytki moĝna ukïadaÊ dopiero
po jej wyschniÚciu.

pl

ok. 40 zï/m2

od 15 zï/m2

PRZYDATNE ADRESY
ALPOL
CEKOL
CERSANIT
DECARDI
DECODORE
DEKORAL
DEN BRAVEN EAST
DULUX
FOX DEKORATOR
HIRSCH-POL
KNAUF BAUPRODUKTE
LAFARGE CEMENT
TBD (Tikkurila, Beckers, Anza)

od. 55 zï/m2

041 372 11 00 www.alpol.pl
0 801 623 565 www.cekol.pl
041 315 80 03 www.cersanit.pl
www.decardi.pl
022 651 90 32 www.decodore.pl
0 800 11 33 11 www.dekoral.pl
061 89 61 757 www.denbraven.pl
0 800 120 277 www.dulux.pl
071 336 66 51 www.fox-dekorator.pl
052 360 55 00 www.hrisch-pol.com.pl
022 572 51 00 www.knauf.pl
022 324 60 00 www.lafarge-cement.pl
022 310 95 00 www.tbd.pl

– c e ny b r u t to –
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Jako jedyni publikujemy aktualne RANKINGI PRODUKTÓW!
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