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P³yty gipsowo-kartonowe 
P³yty zwyk³e. Zbudowane s¹ z gipso-

wego rdzenia oklejonego obustronnie sza-
rym kartonem (Knauf GKB, Norgips
GKB, Nida Zwyk³a GKB, Unigyp GKB).
Karton usztywnia gips i w pewnym sensie
pe³ni rolê zbrojenia. P³yty maj¹ gruboœæ
9,5 lub 12,5 mm, a d³ugoœæ od 250 do
300 cm. Ich szerokoœæ wynosi 120 cm.
Nie s¹ polecane do ³azienek i innych po-
mieszczeñ wilgotnych – mog¹ byæ stoso-
wane w pomieszczeniach o wilgotnoœci
wzglêdnej do 70%.

W sprzeda¿y s¹ równie¿ p³yty gipso-
wo-kartonowe zagruntowane fabrycznie,
tak zwane „bia³e” (Nida Bia³a Grunt). Od
razu po zamontowaniu mo¿na je malowaæ
lub tapetowaæ. Do ich malowania zu¿ywa
siê te¿ nieco mniej farby. Wszystkie inne
p³yty g-k musz¹ byæ przed malowaniem
zagruntowane. Ciekawostk¹ s¹ p³yty z na-
rysowan¹ na krawêdzi miark¹ (Rigips Ri-
gimetr GKB) �. Mo¿na je przycinaæ na
wymiar bez u¿ycia miarki lub linijki. P³y-
ty gipsowo-kartonowe (a tak¿e gipsowo-
w³óknowe) stosuje siê do zabudowy pod-
daszy i wykonywania œcianek dzia³owych
oraz do tynkowania œcian (zamiast tynku
tradycyjnego) �, �, �.

P³yty o podwy¿szonej odpornoœci na
ogieñ. Maj¹ siatkê z w³ókna szklanego
w rdzeniu gipsowym lub rdzeñ wykonany

z gipsu zmieszanego z luŸnymi w³óknami
szklanymi (Knauf GKF, Nida Ogieñ
GKF, Rigips Rigimetr GKF, Norgips
GKF, Unigyp GKF). Wszystko po to, by
wiêksza by³a ich wytrzyma³oœæ i sztyw-
noœæ. P³yty takie maj¹ bowiem znacznie
d³u¿ej opieraæ siê dzia³aniu ognia ni¿ in-
ne. Dla porównania – jeœli zwyk³a p³yta
rozkruszy siê po 15-30 minutach po¿aru,
to p³yta ognioodporna wytrzyma nawet
przez 2 godziny. P³yty ognioodporne maj¹
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P³yty gipsowo-kartono-
we i gipsowo-w³óknowe

zawojowa³y rynek bu-
dowlany. S¹ ulubionym

materia³em do wykañcza-
nia wnêtrz w domach

szkieletowych. Bez nich
trudno wyobraziæ sobie

zabudowê poddaszy czy
lekkie œciany dzia³owe.
P³yty coraz czêœciej te¿

zastêpuj¹ tynki wew-
nêtrzne. Wszystko to za-

wdziêczaj¹ ³atwoœci mon-
ta¿u i niskiej cenie.

ALE GIPS
P ł y t y  d o  s u c h e j  z a b u d o w y
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fot. Lafarge

� P³yty z miark¹ znacznie u³atwiaj¹ monta¿
(fot. Rigips)

� Zwyk³ych p³yt gipsowo-kartonowych i p³yt
gipsowo-w³óknowych u¿ywa siê najczêœciej do
wykañczania poddaszy... (fot. Knauf)



zazwyczaj karton w kolorze bladoczerwo-
nym lub czerwone stemple informacyjne.

P³yty impregnowane (potocznie zwa-
ne wodoodpornymi). W trakcie produkcji
s¹ nas¹czane œrodkiem hydrofobizuj¹cym
(Knauf GKBI, Nida Woda GKBI, Nor-
gips GKBI, Rigips Rigimetr GKBI, Uni-
gyp GKBI). Powoduje on „odpychanie”
wilgoci. Dziêki temu p³yty te s¹ bardziej

ni¿ inne odporne na zawilgocenie (nasi¹-
kliwoœæ ograniczona do 10%). S¹ przezna-
czone do stosowania w ³azienkach i in-
nych pomieszczeniach, w których wilgot-
noœæ powietrza nie przekracza 85% �.
Producenci zastrzegaj¹ jednak, ¿e p³yty te
nie mog¹ byæ nara¿one na zawilgocenie
trwaj¹ce d³u¿ej ni¿ 12 godzin. P³yty takie
maj¹ karton w kolorze zielonym lub
stemple w kolorze zielonym.

P³yty „kompakt”. S¹ to p³yty ³¹cz¹ce
w sobie w³aœciwoœci p³yt o podwy¿szonej
odpornoœci na ogieñ i p³yt wodoodpor-
nych (Knauf GKFI, Nida Ogieñ Woda
GKFI, Norgips GKFI, Rigips Rigimetr
GKFI, Unigyp GKFI). Maj¹ wiêc rdzeñ
wzbogacony o zbrojenie z siatki z w³ókna
szklanego i s¹ nas¹czone preparatem hy-
drofobizuj¹cym. Karton na p³ycie GKFI
jest zielony, a nadruki czerwone.

P³yty zespolone. S¹ to zwyk³e p³yty
gipsowo-kartonowe fabrycznie po³¹czone
z materia³em termoizolacyjnym – we³n¹
mineraln¹ lub szklan¹ (Rigips Rigitherm
MF i PS), albo piank¹ poliuretanow¹ (np.
P³yta Fermacell Zespolona) �. Stosuje
siê je do wykañczania poddaszy i do do-
cieplania domów od wewn¹trz.

P³yty elastyczne. S¹ to specjalne p³y-
ty gipsowo-kartonowe, które mo¿na wy-
ginaæ na sucho (Nida Giêta, P³yta Knauf
Giêtka, P³yta Norgips GKB Renowacyj-
na). Przydatne s¹ do budowania wewn¹trz
domu ró¿nych konstrukcji ³ukowych �.

P³yty takie maj¹ gruboœæ 6,5 mm. Zaleca
siê je do krzywizn o promieniach 30-
60 cm. Niektóre p³yty giêtkie s¹ obu-
stronnie laminowane w³óknem szklanym
(Rigips Riflex).

P³yty pogrubione. Maj¹ gruboœæ 15-
25 mm i dziêki temu wiêksz¹ wytrzyma-
³oœæ na uszkodzenia ni¿ p³yty tradycyjne
(Knauf Massivbauplatte, Knauf Firebo-
ard VK, Rigips Ridurit, Rigips Grubas).
Polecane s¹ do pomieszczeñ intensywnie
eksploatowanych – korytarzy, klatek
schodowych, pokojów dzieciêcych. P³yty
tego typu charakteryzuj¹ siê równie¿ pod-
wy¿szon¹ odpornoœci¹ na ogieñ. Wyko-
rzystuje siê je wiêc do ok³adania œcian
szkieletowych, stanowi¹cych przegrody
przeciwpo¿arowe. 

P³yty pogrubione mog¹ te¿ byæ klasy-
fikowane jako wysoce ognioodporne. Ma-
j¹ wówczas welon szklany zamiast karto-
nu i w³ókna szklane w rdzeniu gipsowym.
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� ...do budowy œcianek dzia³owych...
(fot. Polskie Stowarzyszenie Gipsu)

� ...lub sufitów podwieszanych (fot. Polskie
Stowarzyszenie Gipsu)

� W ³azienkach, pralniach i kuchniach powin-
no siê stosowaæ p³yty impregnowane
(fot. Knauf)

� Brzegi p³yt zespolonych dostosowane s¹ do
³¹czenia na zak³ad (fot. Fels-Werke)

� P³yty elastyczne mocuje siê do specjalnych
³ukowych stela¿y (fot. Lafarge Nida Gips)

Pierwsze p³yty
Pod koniec XIX wieku Amerykanin

Augustine Sackett stworzy³ pierwowzór
p³yty gipsowej, ³¹cz¹c ze sob¹ warstwy
gipsu i filcu. Ju¿ w 1910 roku zaczêto
montowaæ tzw. sackett boards na drew-
nianych listwach, buduj¹c œcianki dzia³o-
we. Pierwszym producentem wspó³cze-
œnie wygl¹daj¹cej p³yty gipsowo-kartono-
wej by³a amerykañska firma Sheetrock
Brand Gypsum Panels, która w procesie
produkcji u¿y³a papieru do dwustronne-
go pokrycia i wzmocnienia gipsowego
rdzenia (1917 rok).

Wytrzyma³oœæ p³yt na zginanie w kierunku ich d³ugoœci jest 3-krotnie wiêksza ni¿
w kierunku szerokoœci, co wynika z kierunku w³ókien celulozy w kartonie.
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P³yty o zmniejszonych wymiarach.
Maj¹ d³ugoœæ od 130 do 240 cm i szerokoœæ
od 60 do 90 cm (Knauf Mini). Ma³e p³yty s¹
l¿ejsze, a zatem wygodniejsze w monta¿u.
Mieszcz¹ siê do wiêkszoœci samochodów
osobowych, wiêc znacznie ³atwiej przetrans-
portowaæ je ze sklepu do domu. P³yty takie
mog¹ byæ te¿ wodo- lub ognioodporne.

P³yty gipsowo-w³óknowe
Jest to odrêbny rodzaj p³yt. Produku-

je siê je z gipsu zmieszanego z w³óknami
celulozowymi (Fermacell). P³yty takie
nie s¹ wiêc oklejane kartonem. P³yty g-w
odznaczaj¹ siê wysok¹ wytrzyma³oœci¹ na
uszkodzenia. S¹ ognioodporne i dobrze

znosz¹ wilgoæ. Mo¿na je stosowaæ we
wszystkich pomieszczeniach. Produko-
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P ł y t y  d o  s u c h e j  z a b u d o w y

� P³yty gipsowo-w³óknowe s¹ fabrycznie
gruntowane. Od razu po zamontowaniu mo¿na
je malowaæ lub tapetowaæ (fot. Fels-Werke)

�� Wady p³yt g-k i g-w
■ Zwyk³e p³yty gipsowo-kartonowe nie s¹
odporne na wodê i nadmiar wilgoci. Zamo-
czone pêczniej¹ i nadaj¹ siê wtedy tylko do
wymiany.
■ P³yty ³atwo jest uszkodziæ. Wystarczy
mocniej w nie pukn¹æ twardym przedmio-
tem, a od razu na powierzchni pojawia siê
wgniecenie.

�� Zalety p³yt g-k i g-w
■ Gips to materia³ pochodzenia natural-
nego. P³yty, z wyj¹tkiem wodoodpor-
nych, nie zawieraj¹ ¿adnych substancji
chemicznych. 
■ Powierzchnia p³yt jest idealnie g³adka
i równa. Wykoñczone lub wykonane
z nich œciany s¹ od razu gotowe do malo-
wania lub tapetowania. Wystarczy je tyl-
ko zagruntowaæ.
■ P³yty potrafi¹ poch³aniaæ nadmiar wil-
goci z powietrza i oddawaæ go, gdy w po-
mieszczeniach zaczyna siê robiæ sucho.
W ten sposób poprawiaj¹ mikroklimat.
■ P³yty s¹ ³atwe w obróbce – mo¿na je
ci¹æ zwyk³ym no¿em.
■ P³yty mocowane do stela¿a w ka¿dej
chwili mo¿na wymieniæ. Gdy któraœ ule-
gnie uszkodzeniu, wystarczy j¹ odkrêciæ
i zamontowaæ w to miejsce now¹.
■ S¹ niepalne. W wyniku d³u¿szego kon-
taktu z ogniem krusz¹ siê.

Przewodnik po krawêdziach
Pionowe krawêdzie p³yt gipsowo-

-kartonowych s¹ zazwyczaj wyprofilowa-
ne. Gdy dwie p³yty zestawi siê ze sob¹,
wyprofilowane krawêdzie tworz¹ p³ytkie
zag³êbienie, w którym umieszcza siê
siatkê zbroj¹c¹ i masê szpachlow¹.

Najpopularniejsze krawêdzie p³yt
to:

krawêdŸ prosta – w p³ytach, których po³¹cze-
nia nie bêd¹ widoczne – g³ównie w p³ytach
jastrychowych i w p³ytach gipsowo-w³ókno-
wych;

krawêdŸ HRAK – krawêdŸ klasyczna, nadaje
siê do spoinowania po³¹czeñ z u¿yciem siatki
lub taœmy zbroj¹cej;

krawêdŸ KS, AK – krawêdŸ skoœna, nadaje siê
do spoinowania po³¹czeñ z u¿yciem siatki lub
taœmy zbroj¹cej;

krawêdŸ KPOS, Vario – kolejna modyfikacja
tradycyjnej krawêdzi typu KS lub AK. Przy ta-
kich krawêdziach po³¹czenia nie wymagaj¹
zbrojenia taœm¹ (nie powino siê tu u¿ywaæ
siatek samoprzylepnych);

krawêdŸ Rigips Pro – krawêdŸ sp³aszczona,
nadaje siê do spoinowania po³¹czeñ z u¿y-
ciem siatki lub taœmy zbroj¹cej. Wymaga u¿y-
cia mas szpachlowych o najwy¿szej jakoœci;

krawêdŸ HRK – krawêdŸ polecana raczej do
po³¹czeñ bez u¿ycia taœmy zbroj¹cej;

krawêdŸ Norgips S – zmodyfikowana wersja
krawêdzi KS;

	 P³yty jastrychowe s¹ czêsto zespolone
z materia³em termoizolacyjnym lub t³umi¹cym
ha³as (fot. Fels-Werke)



wane s¹ nawet p³yty g-w przeznaczone do
wykonywania zewnêtrznego poszycia do-
mów szkieletowych �.

W sprzeda¿y s¹ równie¿ p³yty z gipso-
wym rdzeniem oklejonym obustronnie
p³ytami g-w (Rigips Rigidur).

P³yty jastrychowe
Zastêpuj¹ cementowy lub gipsowy pod-

k³ad pod³ogowy. Zazwyczaj s¹ to dwie ze-
spolone ze sob¹ p³yty gipsowo-kartonowe
lub gipsowo-w³óknowe. Maj¹ boki tak wy-
profilowane, by mo¿na je by³o ³¹czyæ na za-
k³ad (P³yta Pod³ogowa Nida P, Fermacell
2E11 i 2E12, Rigips Rigidur E20 i E25).
Niektóre z takich p³yt s¹ zespolone z we³n¹
mineraln¹, piank¹ poliuretanow¹ lub p³yt¹
pilœniow¹. Wszystko po to, by wykonany
z nich jastrych lepiej chroni³ przed ha³a-
sem. P³yty jastrychowe uk³ada siê na stro-
pie lub na starej, ale równej posadzce 	. Na
nich wykonuje siê now¹ posadzkê lub uk³a-
da wyk³adzinê pod³ogow¹.

Materia³y i akcesoria
do monta¿u p³yt 
Przy monta¿u p³yt gipsowo-kartono-

wych potrzebne s¹ ró¿ne dodatkowe ma-
teria³y:
■ klej gipsowy 
 – s³u¿y do przykleja-
nia p³yt do œcian, gdy maj¹ zatêpowaæ
w pomieszczeniach tynk;

■ masa szpachlowa � – jest to gipsowa
masa, któr¹ wype³nia siê styki p³yt. Zale-
pia siê ni¹ równie¿ ³ebki wkrêtów, który-
mi mocowane sa p³yty do stela¿a. Sprze-
dawane s¹ masy w postaci suchej, które
trzeba najpierw rozrobiæ z wod¹ oraz ma-
sy gotowe do nak³adania, maj¹ce konsy-
stencjê pasty. Niektórzy producenci ofe-
ruj¹ dwa rodzaje mas – jedne do wstêpne-
go szpachlowania, a inne do szpachlowa-
nia koñcowego (np. Nida Start i Nida Fi-
nish);
■ taœmy i samoprzylepne siatki zbroj¹-
ce � – taœmy s¹ najczêœciej fizelinowe lub
papierowe, a siatki wykonane z w³ókna
szklanego. Mocuje siê je na po³¹czeniach
p³yt. Maj¹ wzmacniaæ styki i przeciwdzia-
³aæ powstawaniu w tych miejscach spêkañ
i rys. Nie stosuje siê ich w przypadku p³yt
gipsowo-w³óknowych;
■ profile metalowe  – wykonuje siê
z nich stela¿, do którego przykrêcane s¹
p³yty. Stela¿ stanowi konstrukcjê lek-
kich œcian dzia³owych, a mo¿e byæ te¿
mocowany pod œcian¹, wówczas, gdy
p³yty maj¹ stanowiæ tak zwany suchy
tynk. Jest te¿ stosowany przy zabudo-
wie poddasza;
■ naro¿niki aluminiowe � – mocuje siê
je w zewnêtrznych naro¿ach œcian wykañ-
czanych p³ytami g-k i g-w, by zabezpie-
cza³y je przed przypadkowym uszkodze-
niem;
■ nierdzewne wkrêty � – mocuje siê ni-
mi p³yty do metalowego stela¿a;
■ preparat gruntuj¹cy – maluje siê nim
wykoñczone p³ytami sciany, zanim zosta-
n¹ pokryte farb¹, tapet¹ lub p³ytkami ce-
ramicznymi.

�

Informacje o producentach p³yt gipsowo-
-kartonowych i gipsowo-w³óknowych, akce-
soriach do monta¿u p³yt i ceny wyrobów po-
dajemy w rubryce Info rynek na str. 188.
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 Kleju gipsowego u¿ywa siê do przyklejania
p³yt do œcian (fot. Lafarge Nida Gips)

� Masa szpachlowa do spoinowania p³yt
i preparat gruntuj¹cy przed malowaniem p³yty
(fot. Cedat)

� Do wzmacniania po³¹czeñ p³yt stosuje siê
taœmy lub siatki (fot. Lafarge Nida Gips)

 Profile metalowe do wykonywania stela¿y:
a – profil Ultrastil – s³upkowy CW; b – Ultrastil
– poziomy UW (fot. Rigips)

� Naro¿nik œcienny (fot. Rigips)

� (fot. Lafarge Nida Gips)

Masz pytanie – zadaj je na forum dyskusyjnym www.forum.budujemydom.pl

a b


