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Szansa dla majsterkowiczów
P³yty gipsowe to materia³ wdziêczny.

£atwo siê je tnie i bez trudu wierci w nich
otwory. Ka¿dy majsterkowicz, który siê
na nie zdecydowa³, bez trudu poradzi so-
bie z samodzielnym wykoñczeniem pod-
dasza. Kupuj¹c p³yty powinien jednak
poprosiæ o instrukcjê monta¿u. Wiêk-
szoœæ producentów udostêpnia j¹ swoim
klientom. Postêpuj¹c zgodnie z zawarty-
mi tam wskazówkami, poddasze zostanie
bezb³êdnie i estetycznie wykoñczone. 

Jakie p³yty na poddasze
Do wykañczania poddasza u¿ywa siê

p³yt gipsowo-kartonowych (g-k) � lub
gipsowo-w³óknowych (g-w). Te pierwsze
zrobione s¹ z gipsu i oklejone z obydwu
stron kartonem. Mimo ¿e nie jest to praw-
nie wymagane, do wykañczania poddasza
wskazane jest u¿ycie p³yt o podwy¿szonej
odpornoœci na ogieñ (p³yty GKF- ozna-
czone czerwonym kolorem lub czerwony-

mi napisami). Ich gipsowy rdzeñ jest
wzmocniony siatk¹ z w³ókna szklanego.
P³yty takie powinny mieæ gruboœæ mini-
mum 15 mm, a najlepiej jak zostan¹ u³o-
¿one dwie warstwy p³yt gr. 12,5 mm. Usy-
tuowane na poddaszu ³azienki i ubikacje
najkorzystniej jest wykoñczyæ p³ytami
wodoodpornymi (œciœle bior¹c – impre-
gnowanymi). P³yty g-w s¹ mieszank¹ gip-
su i w³ókien celulozowych. S¹ dro¿sze od
p³yt g-k, ale za to odporniejsze na uszko-
dzenie. Maj¹ wystarczaj¹c¹ odpornoœæ
ogniow¹, by stosowaæ je na poddaszach.
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Poddasze to nie³atwe
miejsce do wykoñczenia.
Otynkowanie skosów, jeœli
ktoœ w ogóle by siê tego
podj¹³, kosztuje wiele
pracy i wysi³ku. Najsku-
teczniejszym rozwi¹za-
niem jest wykoñczenie
œcian tynkiem i obicie
wewnêtrznej strony kon-
strukcji dachowej p³ytami
gipsowo-kartonowymi lub
gipsowo-w³óknowymi.

GIPSOWE
PŁYTY

na poddaszu

Z a b u d o w a  p o d d a s z a

MMaarrcciinn GGrrêêbbiisszzeewwsskkii

� Niewysoka cena i powszechna dostêpnoœæ
p³yt g-k sprawi³a, ¿e sta³y siê najpopularniej-
szym materia³em do wykañczania poddaszy
(fot. Rigips)

System – czyli wszystko naraz
Producenci p³yt gipsowych maj¹

opracowane systemy zabudowy poddaszy.
W ich sk³ad wchodz¹ odpowiedniego ro-
dzaju p³yty, profile, wszelkie dodatkowe
elementy monta¿owe oraz siatki i masy
szpachlowe do spoinowania po³¹czeñ
miêdzy p³ytami. Stosuj¹c system mamy
pewnoœæ, ¿e elementy bêd¹ do siebie pa-
sowa³y. Nie bêdziemy te¿ musieli g³owiæ
siê jakie profile, jakie p³yty lub jakie
wkrêty kupiæ, gdy¿ o w³aœciwy dobór ma-
teria³ów zatroszczyli siê twórcy systemu.
Dodatkowo dostaniemy od producenta
dok³adn¹ instrukcjê monta¿u. Wybieraj¹c
system warto sprawdziæ, czy dana firma
ma dla niego Aprobatê Techniczn¹ wyda-
n¹ przez Instytut Techniki Budowlanej.
Po zakupie systemu wystarczy nabyæ we³-
nê mineraln¹ i foliê paroizolacyjn¹.

fot. Knauf



Niezbêdne akcesoria
i materia³y
Profile noœne CD (C) – to pod³u¿ne

listwy ze stali ocynkowanej, tworz¹ce po
zmontowaniu stela¿, do którego przykrê-
ca siê p³yty. Maj¹ one szerokoœæ 4,8 cm.
Profile mo¿na ci¹æ no¿ycami do blachy.

Profile przyœcienne UD (U) – nazwa-
ne s¹ tak, poniewa¿ w przekroju maj¹
kszta³t litery U. Ich szerokoœæ wynosi 3 cm.

Wieszaki – to uchwyty ze stali ocyn-
kowanej, do których zaczepia siê profile
CD. Do tego samego celu mo¿na u¿ywaæ
równie¿ uchwytów ES.

Taœmy izolacyjne i dylatacyjne – ta-
œmy izolacyjne maj¹ t³umiæ drgania na li-
nii styku œcian i stela¿a, do którego bêd¹
mocowane p³yty. Taœmy dylatacyjne
umieszcza siê zaœ miêdzy œcianami a p³y-
tami. Maj¹ one niwelowaæ minimalne ru-
chy p³yt i dziêki temu na ich po³¹cze-
niach nie pojawi¹ siê pêkniêcia.

Siatki zbroj¹ce – s¹ to siatki z two-
rzywa sztucznego, które umieszcza siê na

stykach s¹siaduj¹cych p³yt. Maj¹ one
wzmacniaæ ich po³¹czenie i nie dopuœciæ,
by w tym miejscu pojawia³y siê pêkniê-
cia.

Masy szpachlowe – s¹ to suche mie-
szanki gipsowe, których po rozrobieniu
z wod¹ u¿ywa siê do wype³niania po³¹-
czeñ miêdzy p³ytami. 

Preparat gruntuj¹cy – malowane nim
bêd¹ styki p³yt przed nak³adaniem szpa-
chli gipsowej. Preparat ma zapobiec od-
ci¹ganiu przez p³ytê wilgoci ze œwie¿ej
masy szpachlowej. 

Oraz... – wkrêty nierdzewne samona-
wiercaj¹ce, blachowkrêty, wkrêty do p³yt
gipsowo-kartonowych, wkrêty do betonu
wraz z plastikowymi ko³kami oraz taœma
dwustronnie przylepna.

Co jeszcze potrzebne?
Wykañczaj¹c poddasze jednoczeœnie

siê je ociepla. Ocieplanie czêsto jest te¿
prowadzone wówczas, gdy remontuje siê
stare poddasze lub adaptuje poddasze nie-

u¿ytkowe do celów mieszkalnych. Oprócz
p³yt potrzebne wiêc bêd¹ nastêpuj¹ce ma-
teria³y:
� We³na mineralna – to materia³ termo-
izolacyjny z w³ókien pochodzenia skalne-
go. Na poddasza u¿ywana jest we³na w po-
staci miêkkich p³yt lub mat. We³na do-
brze izoluje przed utrat¹ ciep³a z ogrzewa-
nych pomieszczeñ i jest niepalna. Izoluje
te¿ pomieszczenia znajduj¹ce siê na pod-
daszu przed ha³asem. Gruboœæ ocieplenia
powinna wynosiæ 20-25 cm. We³nê mo¿na
uk³adaæ kilkoma warstwami. Mo¿na j¹ te¿
przycinaæ na wymiar, pamiêtaj¹c przy
tym o za³o¿eniu rêkawic, maseczki i oku-
larów ochronnych. 
� Folia paroizolacyjna – czyli folia ha-
muj¹ca przep³yw pary wodnej zwany dy-
fuzj¹. To dziêki niej para, która z jakichœ
powodów nie ulotni siê szczelinami wen-
tylacyjnymi spod pokrycia dachowego,
nie bêdzie siê skraplaæ na p³ytach – tylko
na jej wewnêtrznej stronie. Folia powinna
mieæ gruboœæ 0,2 mm.

Poni¿ej przedstawiamy kolejne etapy
wykoñczenia poddasza w domu mu-

rowanym, ze œcian¹ kolankow¹. Prezento-
wana zabudowa obejmuje skosy poddasza
i sufit. Œciany takiego poddasza najwy-
godniej i najtaniej jest otynkowaæ. 

Najpierw pomiary
Przed zakupem potrzebnych materia-

³ów trzeba dok³adnie wymierzyæ podda-
sze. Mierzymy ka¿d¹ œcianê z osobna
i ka¿d¹ powierzchniê skoœn¹, która bê-
dzie wykañczana. Sprawdzamy te¿ wyso-
koœæ krokwi oraz rozstaw miêdzy nimi
(nie zawsze jest on taki sam jak za³o¿ono
w projekcie). Znaj¹c wymiary poddasza
mo¿emy zamówiæ odpowiedni¹ iloœæ p³yt
i we³ny (zawsze z 10% zapasem).

Ocieplanie poddasza
Mo¿na je u³o¿yæ z jednej warstwy

we³ny gruboœci oko³o 15 cm, która wype³-
ni przestrzenie miêdzy krokwiami na wy-
sokoœæ, gruboœæ i szerokoœæ. Mo¿na te¿
do³o¿yæ drug¹ warstwê gruboœci 5 cm. Bê-
dzie ona wówczas u³o¿ona poprzecznie do

pierwszej i bêdzie os³aniaæ tak¿e krokwie,
dziêki czemu nie powstan¹ w miejscach
ich przebiegu mostki termiczne.

Ocieplanie rozpoczynamy od przyciê-
cia we³ny tak, by pasowa³a do rozstawu kro-
kwi. Powinna ona byæ o oko³o 2 cm szersza
ni¿ ten wymiar, by po wpasowaniu œciœle
przylega³a do krokwi �. We³na mo¿e byæ
nieco grubsza od krokwi, ale nie powinna
byæ od nich cieñsza. W razie takiej sytuacji
lepiej dobraæ odpowiedni¹ gruboœæ mocuj¹c
dwie warstwy we³ny. Jeœli od strony pokry-
cia dachowego nie zosta³a zamontowana fo-
lia lub w³óknina wysokoparoprzepuszczal-
na (maj¹ca paroprzepuszczalnoœæ powy¿ej
300 g/m2/24h) tylko zwyk³a folia wstêpnego
krycia o niskiej paroprzepuszczalnoœci, to
miêdzy ni¹ a we³n¹ trzeba zostawiæ szczeli-
nê wentylacyjn¹ gruboœci oko³o 3 cm.

Przed uk³adaniem we³na powinna byæ
nieco wstrz¹œniêta (jak poduszka przed
spaniem). Poprawia to jej izolacyjnoœæ.

We³nê uk³adamy miêdzy krokwiami
na wcisk. Tam, gdzie nie chce siê trzy-
maæ, podwi¹zujemy j¹ sznurkiem przy-
czepionym do krokwi. Drug¹, cieñsz¹

warstwê we³ny uk³adamy po zamonto-
waniu profili.

Monta¿ profili
Na pocz¹tek na œcianach prostopa-

d³ych do po³aci dachu mocujemy profile
przyœcienne UD. Miêdzy tymi profilami
a œcian¹ musi znaleŸæ siê pas taœmy poli-
etylenowej izoluj¹cej akustycznie.
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� Dopasowujemy we³nê miêdzy krokwiami ...

Uk³adanie krok po kroku
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Wkrêtami samonawiercaj¹cymi przy-
mocowujemy do krokwi specjalne wiesza-
ki ze stali ocynkowanej lub uchwyty ES �.
Powinny one byæ rozmieszczone co 50 cm.
Profile CD przykrêcamy do uchwytów ES,
a do wieszaków mocujemy je na „za-
trzask”. Przebiegaj¹ one prostopadle do
krokwi. Aby zachowaæ dobr¹ izolacyjnoœæ
termiczn¹ ca³ej powierzchni poddasza,
paski we³ny mineralnej trzeba umieœciæ
równie¿ wewn¹trz profili �.

Nie zaleca siê przykrêcania profili CD
bezpoœrednio do krokwi �. Mo¿e siê wów-
czas zdarzyæ, ¿e w wyniku ruchów kon-
strukcji dachowej na p³ytach g-k lub g-w
pojawi¹ siê pêkniêcia. W trakcie monta¿u
profili wci¹¿ trzeba kontrolowaæ ich wypo-
ziomowanie. Pomocna do tego bêdzie d³u-
ga ³ata z poziomnic¹ �.

Uwaga! Jeœli u¿ywamy uchwytów ES –
mocujemy je po u³o¿eniu warstwy ocieple-
nia miêdzy krokwiami. Wieszaki mocuje-
my zanim u³o¿ymy ocieplenie. Dopiero po
tym uk³adamy we³nê i od razu doczepiamy
profile CD, które bêd¹ j¹ podtrzymywaæ.

Przyklejanie paroizolacji
Zanim przykleimy foliê paroizolacyj-

n¹ musimy na œcianach, w miejscach

w których bêd¹ siê one styka³y z p³ytami,
nakleiæ taœmê dylatacyjn¹. Foliê mocuje-
my za pomoc¹ taœmy dwustronnie przy-
lepnej. Przyklejamy j¹ do profili CD z za-
chowaniem 20 cm zak³adu �. Miejsca
styku folii zalepiamy dodatkowo taœm¹
samoprzylepn¹ �.

Przykrêcanie p³yt
P³yty najpierw przycinamy na wy-

miar. U¿ywamy do tego no¿a (najlepiej
z wymiennymi ostrzami) i kawa³ka meta-
lowego profilu jako linijki. P³ytê nacina-
my lekko, a nastêpnie od³amujemy pozo-
sta³¹ czêœæ i przecinamy karton z drugiej
strony. Przygotowane p³yty przykrêcamy
do profili za pomoc¹ specjalnych wkrê-
tów. Wkrêty rozmieszczamy  co 15 cm.
Nie mo¿na ich zbyt mocno dokrêcaæ. P³y-
ty musz¹ byæ montowane „na mijankê”,
tak by ich poprzeczne krawêdzie nie wy-
pada³y w jednej linii. Poprzeczne spoiny
musz¹ byæ przesuniête wzglêdem siebie
o oko³o 40 cm. W trakcie monta¿u ktoœ
musi podtrzymywaæ p³yty. Nie maj¹c ni-
kogo do pomocy mo¿na zastosowaæ w tym
celu specjalne teleskopowe podpory 	.
Znacznie u³atwi¹ one pracê.

Spoinowanie po³¹czeñ miêdzy p³ytami
Gdy p³yty s¹ ju¿ zamocowane, miejsca

ich styku malujemy preparatem gruntuj¹-
cym. W szczeliny miêdzy p³ytami nak³ada-
my pierwsz¹ warstwê masy szpachlowej.
W masê wtapiamy pas siatki lub papierowej
taœmy wzmacniaj¹cej i ponownie nanosimy
masê szpachlow¹. Wyg³adzamy j¹ pack¹
metalow¹, a gdy wyschnie szlifujemy pack¹
obci¹gniêt¹ plastikow¹ siatk¹. W naro¿ni-
kach, zamiast papierowej taœmy lepiej jest
u¿yæ specjalnej siatki. Szpachlujemy te¿
³ebki wkrêtów. Na zakoñczenie malujemy
wszystkie p³yty preparatem gruntuj¹cym,
a po jego wyschniêciu (przewa¿nie na drugi
dzieñ) mo¿emy przyst¹piæ do malowania
lub tapetowania. �
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� ... w profile wk³adamy we³nê mineraln¹ ...

� ... poziomic¹ sprawdzamy, czy profile le¿¹
w tej samej p³aszczyŸnie ...

� ... mocujemy foliê ...

� ... styk folii kleimy taœm¹ ...

	 ... stosujemy podpory teleskopowe

� ... profile mocujemy do ³¹czników wkrêtami...� ... mocujemy wieszaki do krokwi ...

Dane teleadresowe wiod¹cych producen-
tów oraz orientacyjne ceny wybranych pro-
duktów przedstawiamy w rubryce Info ry-
nek na str. 85.


