
128

G³adkie i równe tynki 
Œciany przewidziane do malowania

musz¹ byæ równe i g³adkie. Co prawda
przez na³o¿enie farb strukturalnych mo¿na
zamaskowaæ niedoskona³oœci pod³o¿a, ale
najczêœciej  chcemy uzyskaæ g³adkie po-
wierzchnie. Sprawdzenie stanu istniej¹ce-
go tynku pozwoli na okreœlenie, w jaki spo-
sób trzeba bêdzie wyrównaæ pod³o¿e.

Ocena równoœci powierzchni tynku
polega na przy³o¿eniu ³aty o d³ugoœci 2 m
i sprawdzeniu, czy nie wystêpuj¹ pod ni¹
przeœwity. Dla tynków doborowych do-
puszcza siê  nie wiêcej ni¿ 2 przeœwity
o szerokoœci do 2 mm. Sprawdzenia doko-
nuje siê w kilku miejscach, przyk³adaj¹c
³atê pod ró¿nym k¹tem. Jednak norma-
tywne wymagania nie zawsze bed¹ wy-

starczaj¹ce, jeœli np. przewidujemy za-
montowanie oœwietlenia skierowanego na
œcianê. Wtedy nawet najmniejsze niedo-
k³adnoœci bêd¹ dobrze widoczne. W ta-
kich miejscach trzeba bardzo dok³adnie
wykoñczyæ œcianê oœwietlaj¹c j¹ w taki
sposób, jak przy póŸniejszym u¿ytkowa-
niu.  

Zakres prac przy odnawianiu tynków
mo¿e byæ bardzo ró¿ny, zale¿nie od stanu
ich powierzchni i wymaganej jakoœci wy-
koñczenia. Przed wyrównaniem tynku
nale¿y naprawiæ jego powierzchniê przez
wype³nienie mas¹ szpachlow¹ wszelkich
ubytków i pêkniêæ. 

Najczêœciej wyrównanie i wyg³adze-
nie œciany polega na na³o¿eniu g³adzi gip-
sowej i nastêpnie jej oszlifowaniu. G³adŸ
mo¿na nak³adaæ na naprawione tynki po-
kryte cienk¹ warstw¹ farby emulsyjnej,
która dobrze przylega do pod³o¿a. Tapety,
farby klejowe nale¿y ca³kowicie usun¹æ a¿
do warstwy tynku. Przed na³o¿eniem gip-
su powierzchniê œciany trzeba przeszlifo-
waæ gruboziarnistym papierem œciernym
i pokryæ preparatem gruntuj¹cym. Naci¹-
ganie g³adzi gipsowej prowadzi siê od do-
³u œciany, mocno dociskaj¹c szerok¹ pacê
ze stali nierdzewnej. Jednorazowo na³o-
¿yæ mo¿na  warstwê gipsu nie grubsz¹ ni¿
2 mm. Po stwardnieniu g³adzi sprawdza
siê równoœæ powierzchni i ewentualnie
nak³ada drug¹ warstwê. Wymagan¹
g³adkoœæ uzyskuje siê przez  oszlifowa-
nie g³adzi papierem œciernym o granula-
cji 100-120.

Samo wyg³adzenie powierzchni nie
zawsze przyniesie spodziewany efekt, jeœli
tynk jest bardzo nierówny lub pokryty
farb¹ olejn¹, która nie pozwala na na³o¿e-
nie g³adzi gipsowej. W takich sytuacjach
mo¿emy usun¹æ ca³kowicie stary tynk
i otynkowaæ œcianê na nowo � lub po-
kryæ j¹ p³ytami gipsowo-kartonowymi.
Skucie tynku bêdzie uzasadnione, gdy
w wielu miejscach wystêpuj¹ g³êbokie
pêkniêcia, odstaje on od pod³o¿a, kruszy
siê, lub pokryty jest pleœni¹. Nowy tynk
cementowo-wapienny lub gipsowy nak³a-
da siê na odkurzon¹ i zagruntowan¹ œcia-
nê. Na œcianach pora¿onych przez pleœñ,
powierzchniê muru trzeba przed na³o¿e-
niem tynku pokryæ  preparatem pleœnio-
bójczym. P³aszczyznê nowego tynku wy-
znaczaj¹ tzw. pasy kierunkowe wykonane
z zaprawy tynkarskiej.  Wygodne jest te¿
u¿ycie listew tynkarskich, które po przy-
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Estetyczny wygl¹d wnêtrz mieszkalnych zale¿y
w du¿ym stopniu od tego, jak zosta³y wykoñczone

œciany. Malowanie, tapetowanie, ok³adziny z glazury
czy paneli wymagaj¹  ró¿nego przygotowania pod³o¿a,

co trzeba uwzglêdniæ przy planowaniu prac remonto-
wych. Jeœli zdecydujemy siê na postawienie œcianki

dzia³owej, to u¿yte do budowy materia³y powinny
uwzglêdniaæ sposób ostatecznego wykoñczenia

ich powierzchni.
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klejeniu i wypionowaniu tworz¹ prowad-
nice s³u¿¹ce do prowadzenia ³aty wyrów-
nuj¹cej  powierzchniê tynku. Zale¿nie od
sposobu ostatecznego wykoñczenia œcia-
ny nowy tynk zaciera sie na g³adko, wy-
g³adza g³adzi¹ gipsow¹ lub pozostawia su-
rowy jako pod³o¿e pod glazurê. Mo¿na te¿
stosunkowo ³atwo wykonaæ, modny obec-
nie, tynk fakturowy �.   

Skuwanie tynku jest doœæ uci¹¿liwe
i powoduje zapylenie ca³ego domu, dlate-
go czêsto wygodniej bêdzie pokryæ sciany
p³ytami g-k przyklejanymi bezpoœrednio
do istniej¹cego tynku lub te¿ punktowo
do muru. Bezpoœrednie klejenie wymaga
zapewnienia dobrej przyczepnoœci  kleju
gipsowego do pod³o¿a, a wiêc konieczne
bêdzie usuniêcie warstwy farby –  zw³asz-
cza klejowej – i odpadaj¹cych fragmentów
tynku. Powierzchniê trzeba zagruntowaæ
preparatem g³êboko penetruj¹cym, który
wzmocni pod³o¿e. Na przyciêt¹ do wyso-
koœci pomieszczenia p³ytê (z ok. 1 cm lu-
zem) nak³ada siê placki kleju gipsowego

w odstêpach ok. 30 cm. Iloœæ kleju trzeba
tak dobraæ, aby móg³ on wype³niæ wszel-
kie nierównoœci pod³o¿a. P³ytê z nanie-
sionym klejem ustawiamy na wypoziomo-
wanych podk³adkach i mocno przyciska-
my do œciany. Wyrównanie powierzchni
p³yty uzyskujemy przez dobijanie wypu-
k³oœci za pomoc¹ d³ugiej ³aty. Kolejne
p³yty mocowane s¹ w ten sam sposób,
z pozostawieniem na z³¹czach kilkumili-
metrowych szczelin. Przy bardzo nierów-
nych œcianach uzyskanie t¹ metod¹ rów-
nej powierzchni p³yt mo¿e byæ k³opotli-
we, gdy¿ wymaga dostosowania iloœci na-
k³adanego kleju do wg³êbieñ i wypuk³oœci
na œcianie. W takich przypadkach wygod-
niej bêdzie mocowaæ p³yty na pasach
utworzonych z przyciêtej p³yty g-k. Paski
o szerokoœci ok. 5 cm przykleja siê piono-
wo, w odstêpach 60 cm w taki sposób, aby
znajdowa³y siê w jednej p³aszczyŸnie. Po
stwardnieniu kleju, pack¹ zêbat¹ nanosi
siê na pasy cienk¹ warstwê kleju i szybko
dociska p³ytê pokryciow¹.  

Klejenie punktowe zalecane jest
zw³aszcza na œcianach pokrytych farb¹
olejn¹ i na s³abym, ³atwo krusz¹cym siê
tynku. Zamiast bardzo k³opotliwego usu-
wania farby, tynk nawierca siê punktowo
otwornic¹ do muru o œrednicy ok. 50 mm.
Otwory  powinny przechodziæ przez ca³¹
gruboœæ tynku a¿ do po³o¿a i rozmieszcza
siê je w odstêpach ok. 30 cm  tworz¹c pio-
nowe pasy w rozstawie 60 cm. Wywierco-
ne otwory gruntuje siê  a nastêpnie wy-
pe³nia klejem gipsowym z takim nadmia-
rem, aby przyklei³a siê do niego p³yta. Po
zwi¹zaniu kleju w punktach mocowania
mo¿na dodatkowo osadziæ  ko³ki rozporo-

we  do tzw. szybkiego monta¿u, których
³by zag³êbi¹ siê w p³ycie. Takie wzmoc-
nienie jest szczególnie zalecane, jeœli œcia-
na bêdzie poŸniej ob³o¿ona glazur¹. 

Wykoñczenie p³yt g-k polega na za-
szpachlowaniu styków p³yt i wzmocnie-
niu ich taœm¹ z w³ókna szklanego. Po
oszlifowaniu powierzchni i jej zagrunto-
waniu p³yty mo¿na pomalowaæ lub po-
kryæ tapet¹.        

Zmieniamy podzia³
pomieszczeñ
Nadanie pomieszczeniom bardziej

funkcjonalnego uk³adu wymaga niekiedy
zmian w po³o¿eniu œcianek dzia³owych. 

Z regu³y ³atwo je rozpoznaæ – ich gru-
boœæ nie przekracza wraz z tynkiem
15 cm, ale jeœli mamy w¹tpliwoœci, jak¹
dana œcianka pe³ni rolê, trzeba to spraw-
dziæ w projekcie lub skorzystaæ z pomocy
fachowca.

Œcianki dzia³owe budowane by³y naj-
czêœciej z ceg³y pe³nej lub dziurawki,
bloczków  z betonu komórkowego, pusta-
ków ¿u¿lobetonowych. Ich rozbieranie
rozpoczynamy zawsze od góry, przy czym
najtrudniej bêdzie usun¹æ pierwsz¹ war-
stwê cegie³. Poniewa¿ ³¹cz¹ca je zaprawa
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� Podczas odnawiania mo¿na scianê pokryæ
cienkowarstwowym tynkiem dekoracyjnym
(fot. Matres Revco)

� Przyk³ady tynku fakturowego (fot. TAG)

Istnieje mo¿liwoœæ  przynajmniej
czêœciowego usuniêcia œcian konstruk-
cyjnych, ale w takim przypadku koniecz-
ne bêdzie dokonanie ekspertyzy kon-
strukcji domu i zaprojektowanie odpo-
wiednich podci¹gów umo¿liwiaj¹cych
przeniesienie obci¹¿eñ na dodatkowe
s³upy czy te¿ pozosta³e fragmenty œcian
noœnych. Przy rozbiórce nale¿y najpierw
wykonaæ podpory i podci¹gi, a dopiero
póŸniej mo¿na wyburzyæ œciankê.

Rozebrać można jedynie te ścianki działowe, które nie przenoszą obciążeń od stropów
i innych elementów konstrukcyjnych domu
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ma znacznie mniejsz¹ wytrzyma³oœæ ni¿
materia³ œcienny, wygodniej bêdzie prze-
kuæ górn¹ spoinê, a nastêpnie kolejno
wyjmowaæ poszczególne elementy œcian-
ki. Przydatna przy tych pracach bedzie
szlifierka k¹towa z tarcz¹ do ciêcia kamie-
nia, za pomoc¹ której ³atwo natniemy
œcianê w pierwszej fazie jej rozbierania.
Przy wyburzaniu œcianki musimy pamiê-
taæ o prze³o¿eniu instalacji elektrycznej,
jeœli  by³a w niej umieszczona. W miej-
scach ³¹czenia siê œcianki dzia³owej z in-
nymi œcianami oraz sufitem nale¿y skuæ
wszystkie wystaj¹ce nierównoœci a nastêp-
nie wyrównaæ te miejsca tynkiem gipso-
wym. Robi siê to ³atwo. Problemem mo¿e
okazaæ siê uzupe³nienie pokrycia pod³o-
gowego w miejscu, gdzie sta³a dotychczas
œcianka. Jeœli nie przewidujemy wymiany
pod³ogi, mo¿emy u³o¿yæ tu pas z paneli
pod³ogowych, desek warstwowych lub
klepek. Wzd³u¿ styku starej pod³ogi
z uzupe³nieniem trzeba pozostawiæ szcze-
linê dylatacyjn¹, któr¹ os³ania siê z wierz-
chu listw¹ maskuj¹c¹. 

Now¹ sciankê dzia³ow¹ mo¿emy po-
stawiæ w jednej z dwóch technologii – ja-
ko murowan¹ lub szkieletow¹ z pokry-
ciem p³ytami gipsowo-kartonowymi. Wy-
budowanie murowanej œcianki dzia³o-
wej wymaga sprawdzenia, czy strop prze-
niesie takie obci¹¿enie. Zale¿nie od ro-
dzaju u¿ytych materia³ów jej ciê¿ar mo¿e

bowiem wynieœæ  150-500 kg na metr d³u-
goœci. Œciany murowane mo¿na postawiæ
z materia³ów o gruboœci 8-12 cm, takich
jak  pustaki ceramiczne, bloczki silikato-
we, beton komórkowy, elementy gip-
sowe �. Przy wyborze budulca trzeba
braæ pod uwagê wymagania akustyczne,
jakie stawiamy œciance, ³atwoœæ jej wy-
koñczenia oraz przeprowadzenia instala-
cji lub zamocowania ciê¿kich przedmio-
tów. Bardzo dobre w³asnoœci t³umienia

ha³asów maj¹ bloczki silikatowe o grubo-
œci 12 cm. Jednoczeœnie, przy starannym
murowaniu na cienk¹ spoinê mo¿na je bê-
dzie wykoñczyæ gipsowym tynkiem cien-
kowarstwowym. W ten sam sposób mog¹
byæ wykañczane œcianki dzia³owe z beto-
nu komórkowego. Popularnym materia-
³em s¹ te¿ pustaki ceramiczne o du¿ych
wymiarach ³¹czone w spoinach piono-
wych na pióro i wpust. Wymagaj¹  wy-
koñczenia tynkiem o gruboœci ok. 15 mm,
ale ³atwo u³o¿yæ na nich wtynkow¹ insta-
lacjê elektryczn¹ bez kucia bruzd. Szyb-
kie zbudowanie œcianki dzia³owej bez ko-
niecznoœci  jej tynkowania umo¿liwiaj¹
elementy gipsowe o du¿ych wymiarach
³¹czone przez zalewanie spoin zapraw¹
gipsow¹. Po wyrównaniu po³¹czeñ i prze-
szlifowaniu powierzchni  mo¿na je od ra-
zu malowaæ lub tapetowaæ. Murowane
œcianki dzia³owe nie s¹ stawiane na po-
sadzce, a zawsze na jastrychu pod³ogo-
wym lub – w przypadku pod³óg p³ywaj¹-
cych – na pod³o¿u noœnym. W miejscach
³¹czenia z istniej¹cymi œcianami nale¿y
umieœciæ co ok. 0,5 m kotwy stalowe, na-
tomiast szczelinê pod sufitem wype³nia
siê piank¹ uszczelniaj¹c¹.

Jednak najwiêksz¹ popularnoœci¹ cie-
sz¹ siê lekkie œcianki szkieletowe �. Ich
ciê¿ar nie przekracza 70 kg na metr d³u-
goœci  i mo¿na je stawiaæ w dowolnym
miejscu na stropie, bez obawy jego prze-
ci¹¿enia. Zale¿nie od wymagañ mo¿na ³a-
two zwiêkszaæ ich zdolnoœæ do t³umienia
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� Bardzo czêsto murowane œcianki dzia³owe wznosi siê z betonu komórkowego (fot. Xella)

� Du¿e poddasze mo¿emy przedzieliæ lekkimi œciankami dzia³owymi (fot. Knauf)



dŸwiêków, wzmacniaæ w miejscach zawie-
szenia ciê¿kich przedmiotów, ukryæ we
wnêtrzu ró¿ne instalacje. Do budowy
konstrukcji szkieletowej wykorzystuje siê
systemowe profile ze stali ocynkowanej,
pokrywane nastêpnie p³ytami gipsowo-
kartonowymi. W standardowym wykona-
niu gruboœæ profili wynosi 50 mm, a po
obustronnym ob³o¿eniu p³ytami œcianka
ma gruboœæ 75 mm. Do jej budowy wyko-
rzystuje siê dwa rodzaje profili – s³upko-
wy C oraz pod³ogowy  U. Œcianki mo¿na
stawiaæ bezpoœrednio na trwale zwi¹za-
nych z pod³o¿em pokryciach pod³ogo-
wych, ale przy pokryciach p³ywaj¹cych
(np. z paneli pod³ogowych) pokrycia trze-
ba w linii przebiegu œciany wyci¹æ. Mon-
ta¿ konstrukcji rozpoczynamy od wyzna-
czenia zarysu œcianki na pod³odze, œcia-
nach s¹siaduj¹cych oraz na suficie. Na-
stêpnie ko³kami rozporowymi mocujemy
do pod³o¿a profile U na suficie i pod³o-
dze, podk³adaj¹c pod nie taœmê elastycz-
n¹ t³umi¹c¹ przenoszenie dzwiêków.
W przypadku wystêpowania wiêkszych
nierównoœci pod³o¿a, szczelinê miêdzy
nim a profilem wype³niamy piank¹
uszczelniaj¹c¹. Potem do œcian przykrêca-
my skrajne profile s³upkowe, nie zapomi-
naj¹c o umieszczeniu pod nimi elastycz-
nej taœmy. Kolejne profile s³upkowe wsta-
wiane s¹ w roztawie 60 cm. Jeœli w œcian-

ce bêd¹ osadzane drzwi lub zawieszane na
niej np. szafki, to w tych miejscach nale¿y
umieœciæ dodatkowe profile poziome.
Do mocowania profili miêdzy sob¹ u¿ywa
siê krótkich wkrêtów samonawiercaj¹-
cych dokrêcanych wkrêtark¹ elektryczn¹.
Na zmontowanym stela¿u mo¿emy z jed-
nej strony zamocowaæ wkrêtami samona-
wiercaj¹cymi p³yty g-k przyciête na tak¹
d³ugoœæ, aby pozosta³ niewielki luz przy
pod³odze i pod sufitem. Wkrêty roz-
mieszczamy co ok. 20 cm, a ich ³by po do-
krêceniu powinny lekko zag³êbiæ siê
w p³ycie (ale bez uszkodzenia kartonu).
Dziêki  naciêciom w profilach s³upko-

wych we wnêtrzu œciany ³atwo umieœcimy
przewody elektryczne czy rury instalacyj-
ne. Kolejny etap prac to dok³adne wype³-
nienie przestrzeni w œrodku œciany we³n¹
mineraln¹, która ograniczy przenikanie
dŸwiêków. Przy pokrywaniu stela¿a p³yta-
mi nale¿y zwróciæ uwagê na przesuniêcie
miejsc ³¹czenia p³yt na kolejnych profi-
lach s³upkowych. Dlatego jako pierwsz¹
mocuje siê p³ytê o po³owie szerokoœci (60
cm), co zapewni wymagane przesuniêcie
z³¹czy po obu stronach pokrycia. Osta-
teczne wykoñczenie œcianki polega na za-
szpachlowaniu i pokryciu taœm¹ wzmac-
niaj¹c¹ wszystkich spoin, uszczelnieniu
mas¹ akrylow¹ styku p³yt z sufitem i œcia-
nami. Oprócz standardowego wykonania
œcianki szkieletowe mog¹ byæ przystoso-
wane do ob³o¿enia p³ytkami ceramiczny-
mi i wtedy mocujemy na nich p³yty im-
pregnowane (zielone, tzw. wodoodporne).
W przypadku oddzielenia tak¹ œciank¹
pomieszczeñ ogrzewanych od nieogrze-
wanych nale¿y od strony cieplejszej u³o-
¿yæ pod p³ytami foliê paroszczeln¹ zapo-
biegaj¹c¹ zawilgoceniu izolacji. Zwiêk-
szon¹ sztywnoœæ i odpornoœæ na uszko-
dzenia uzyskuje siê przez zamocowanie
dwóch warstw pokrycia lub p³yt o grubo-
œci 20 mm, albo gipsowo-w³óknowych �.
Szkieletowe œcianki dzia³owe mog¹ byæ
nie tylko proste. Wykorzystuj¹c naciête
profile U mo¿na zbudowaæ œciankê krzy-
woliniow¹ ob³o¿on¹ zwyk³ymi p³ytami,
które ³atwo wygi¹æ po nawil¿eniu lub –
przy ma³ych promieniach giêcia – specjal-
nymi p³ytami elastycznymi.                  

Ok³adziny œcienne
Trudno wyobraziæ sobie wspó³czesn¹

³azienkê bez œcian pokrytych glazur¹,
choæ nie jest to jedyny sposób ich wykoñ-
czenia. Natomiast w korytarzach i klat-
kach schodowych czêsto decydujemy siê
na u³o¿enie paneli œcienych lub boazerii. 

Jeœli œciany w ³azience by³y otynko-
wane lub pokryte p³ytami g-k, to bez pro-
blemów przykleimy do nich glazurê ��.
Na œcianach pokrytych farb¹ olejn¹ lub
emulsyjn¹ mo¿na bêdzie przykleiæ p³ytki
pod warunkiem, ¿e nie wymagaj¹ one wy-
równania, a farba mocno przylega do pod-
³o¿a (w przeciwnym razie lepiej skuæ tynk
lub przymocowaæ do œciany p³yty g-k).
Malowan¹ powierzchniê trzeba przed
u³o¿eniem p³ytek zmatowiæ papierem
œciernym lub p³ytko naci¹æ  szlifierk¹
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� Œcianka z p³yt gipsowo-w³óknowych ma wiêksz¹ sztywnoœæ (fot. Fels-Werke)

� P³ytki ceramiczne nale¿y mocowaæ
elastyczn¹ zapraw¹ klejow¹ (fot. Henkel)

Murowana ścianka działowa o długości 1 m i standardowej wysokości 270 cm waży
150−500 kg, podczas gdy lekka ścianka działowa tylko 70 kg
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tworz¹c kratê o oczkach ok. 3x3 cm. Do
przyklejania u¿ywa siê elastycznej zapra-
wy klejowej, gdy¿ zwyk³a nie zapewnia
dostatecznej przyczepnoœci do takiego
pod³o¿a. Tak¹ sam¹ zapraw¹ klei siê p³yt-
ki do starej glazury, ale musi ona bardzo
mocno przylegaæ do pod³o¿a. Jeœli stare

p³ytki po podwa¿eniu ³atwo odpadaj¹, ko-
nieczne bêdzie ich usuniêcie. 

Monta¿ paneli œciennych lub boaze-
rii drewnianej mo¿liwy jest bez przygoto-
wania pod³o¿a. Mo¿na nimi pokryæ nawet
surow¹ lub nierówn¹ œcianê. Trzeba tylko
solidnie umocowaæ listwy monta¿owe.
Oba rodzaje ok³adzin  montuje siê w po-
dobny sposób, z tym ¿e drewnian¹ boaze-
riê pokrywamy lakierem zabezpieczaj¹-
cym j¹ przed  zabrudzeniem, a panele s¹
ca³kowicie wykoñczone. Listwy monta¿o-
we o przekroju co najmniej 2x3 cm roz-
mieszcza siê w odstêpach nie wiêkszych
ni¿ 50 cm  i 10 cm od pod³ogi i sufitu.
Ok³adziny montowane s¹ najczêsciej pio-
nowo, zatem listwy mocuje siê równolegle
do pod³o¿a. Ustawienie listew w jednej
p³aszczyŸnie reguluje siê podk³adkami
umieszczonymi w miejscu przykrêcenia
wkrêtów. Gêstoœæ rusztu musi zapewniaæ
dostateczn¹ sztywnoœæ ok³adziny; przy
du¿ych nierównoœciach œciany panele
przykrêca siê co 30-40 cm. W pomieszcze-
niach, gdzie istnieje niebezpieczeñstwo

kondensacji wilgoci (np. na Ÿle ocieplo-
nych œcianach zewnêtrznych)  w listwach
wykonuje siê naciêcia umo¿liwiaj¹ce cyr-
kulacjê powietrza pod ok³adzin¹. Do mo-
cowania paneli i boazerii u¿ywa siê spi-
nek przybijanych do listew lub cienkich
gwoŸdŸi wbijanych we wpust. Przy mon-
ta¿u nale¿y zwróciæ uwagê na pozostawie-
nie luzów przy pod³odze i suficie oraz
w naro¿nikach. Umo¿liwi¹ one rozszerza-
nie siê pokrycia pod wp³ywem zmian wil-
gotnoœci powietrza. Naro¿a oraz krawê-
dzie u do³u i na górze wykañcza siê profi-
lowanymi listwami przymocowanymi
gwoŸdziami bez ³ebków lub klejem mon-
ta¿owym.      

Malujemy, tapetujemy
Malowanie œcian to najczêœciej spo-

tykany sposób wykoñczenia ich po-
wierzchni �. Malowaæ mo¿na ka¿de
pod³o¿e, ale przede wszystkim tynki lub
p³yty gipsowo-kartonowe. Ze wzglêdu
na bardzo cienk¹ pow³okê nak³adanej
farby, po pomalowaniu uwidaczniaj¹ siê
wszelkie uszkodzenia pod³o¿a, koniecz-
ne jest wiêc staranne jego przygotowa-
nie. Obecnie do malowania œcian u¿y-
wamy g³ównie dyspersyjnych farb
akrylowych nazywanych popularnie
farbami emulsyjnymi �. Jednak  po-
szczególne wyroby mog¹ znacznie ró¿-
niæ siê w³asnoœciami takimi, jak zdol-
noœæ krycia, trwa³oœæ barwy, odpornoœæ
na szorowanie. 

Najlepiej kupowaæ farby ze œrodkowe-
go przedzia³u cenowego. Farby najtañsze
mo¿na stosowaæ w pomieszczeniach
o podrzêdnym znaczeniu lub np. w poko-
jach dzieciêcych, gdzie ¿adne pokrycie
nie wytrzymuje w dobrym stanie d³u¿ej
ni¿ kilka miesiêcy. Farby najdro¿sze prze-
znaczone s¹ raczej do pomieszczeñ
o szczególnych wymaganiach sanitarnych
(np. pokoje hotelowe, szpitale), gdzie czê-
sto wyciera siê je na mokro. 

Malowanie surowych tynków lub
p³yt wiórowych zawsze wymaga zagrun-
towania powierzchni. Preparat gruntuj¹-
cy wi¹¿e luŸno przylegaj¹ce  cz¹steczki
pod³o¿a, wzmacnia je i wyrównuje ch³on-
noœæ. Pod³o¿a uprzednio malowane farb¹
emulsyjn¹ wystarczy zmyæ wod¹ z dodat-
kiem detergentu, natomiast farby klejowe
lub wapienne trzeba ca³kowicie zeskro-
baæ. Drobne uszkodzenia pod³o¿a wype³-
nia siê szpachlówk¹ do tynku lub zapraw¹
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� Nowoczesne farby maj¹ niezwykle bogat¹
kolorystykê (fot. Caparol)

� Do malowania œcian najczêœciej u¿ywane s¹ farby emulsyjne (fot. Bud-Chem Adamek)



gipsow¹. W¹skie pêkniêcia trzeba  przed
wype³nieniem skoœnie poszerzyæ, aby ma-
sa wype³niaj¹c¹ wesz³a g³êboko w szczeli-
nê. W miejscach, gdzie pêkniêcia poja-
wiaj¹ siê po kolejnych naprawach, nale¿y
zastosowaæ masê akrylow¹, która dziêki
elastycznoœci zmiejszy ryzyko ponownego
pojawienia siê pêkniêcia. Problemem mo-
g¹ byæ plamy pozostawione po zaciekach,
¿ó³te przebarwienia od dymu papieroso-
wego oraz inne, nie daj¹ce siê zmyæ zanie-
czyszczenia. W takich miejscach nale¿y
przed malowaniem na³o¿yæ 1-2 warstwy
tzw. farby izoluj¹cej plamy, któr¹ po wy-
schniêciu mo¿na bêdzie pokryæ zwyk³¹
farb¹ emulsyjn¹. Najwygodniej jest malo-
waæ wa³kiem, co umo¿liwia uzyskanie
jednolitego, jedwabistego pokrycia. Nie
wolno  nak³adaæ drugiej warstwy, póki
poprzednia dostecznie nie wyschnie, gdy¿
mo¿na spowodowaæ oderwanie siê jej od
pod³o¿a i w konsekwencji koniecznoœæ je-
go wyrównania. Malowaæ mo¿na równie¿
pêdzlem z miêkkim w³osiem, ale przy du-
¿ej gêstoœci farby mog¹ na powierzchni
pozostaæ smugi. Sporo k³opotu mog¹
sprawiæ popularne niegdyœ lamperie olej-
ne. Farba ta nie pozwala na bezpoœrednie

pomalowanie farb¹ emulsyjn¹, a przy gru-
bych pow³okach jej powierzchnia jest czê-
sto spêkana. Mog¹ te¿ odpadaæ fragmenty
pokrycia. Wskazane by³oby ca³kowite
usuniêcie pow³oki œrodkami chemiczny-
mi lub przez zeszlifowanie. Jest to jednak
bardzo pracoch³onne i uci¹¿liwe. Jeœli
zdecydujemy siê jedynie na odœwie¿enie
starej pow³oki, to po zaszpachlowaniu
pêkniêæ i ubytków ca³¹ powierzchniê
przecieramy gruboziarnistym papierem
œciernym i malujemy niskoaromatyczn¹
farb¹ ftalow¹.        

Tapety. Du¿a ró¿norodnoœæ pozwala
na u³o¿enie ich nie tylko w pokojach
dziennych, sypialniach, ale równie¿
w kuchni a nawet w ³azience 	. Jednak
w porównaniu z ok³adzinami ceramicz-
nymi, w miejscach nara¿onych na  zabru-
dzenie czy zamokniêcie s¹ one znacznie
mniej trwa³e. W³asnoœci poszczegól-
nych rodzajów tapet s¹ podawane w for-
mie piktogramów na opakowaniach, co
u³atwia dobór odpowiedniego materia³u
do konkretnego zastosowania 
. Do-
stêpne s¹ równie¿ tapety do malowania
(tzw. raufaza lub tapety z w³ókna szklane-

go), które  po u³o¿eniu i pomalowaniu
imituj¹ tynk o ró¿nych fakturach.  

Tapetowanie nie wymaga tak staran-
nego wyg³adzenia powierzchni jak przy
malowaniu, ale tynk nie mo¿e byæ  „pofa-
lowany”, gdy¿ uniemo¿liwi to równe ³¹-
czenie poszczególnych brytów pokrycia.
Pod³o¿em pod tapety mo¿e byæ surowy
tynk, pow³oka malarska. Surowy tynk
wymaga zagruntowania odpowiednim
preparatem, który zmniejszy szybkoœæ
wysychania kleju i poprawi jego przy-
czepnoœæ. Powierzchnie malowane, zale¿-
nie od rodzaju farby i jej stanu wymagaj¹
ca³kowitego usuniêcia ³uszcz¹cych siê po-
w³ok lub przetarcia ich papierem œcier-
nym. Powierznie malowane farbami
emulsyjnymi nie wymagaj¹ gruntowania
– wystarczy na³o¿enie podk³adu z roz-
cieñczonego kleju do tapet. Stare tapety
trzeba ca³kowicie usun¹æ pos³uguj¹c siê
np. ¿elazkiem wytwarzaj¹cym parê, co
znacznie u³atwi ich oderwanie. Jeœli na
œcianie u³o¿one by³y tapety rozwarstwia-
j¹ce siê, wystarczy oderwaæ ich wierzch-
ni¹ warstwê, a pozosta³y podk³ad bêdzie
dobrym pod³o¿em dla nowego pokrycia.
Samo tapetowanie nie jest zbyt trudne,
ale wymaga du¿ej starannoœci i przestrze-
gania pewnych zasad. Klej nale¿y dobraæ
w zale¿noœci od rodzaju tapety, kieruj¹c
siê zaleceniami jej producenta. Najczê-
œciej u¿ywane s¹ kleje metylocelulozowe
o du¿ej sile sklejania,  nie brudz¹ce po-
wierzchni tapety. Podczas przygotowania
kleju trzeba œciœle przestrzegaæ zaleca-
nych proporcji wody, gdy¿ klej zbyt rzad-
ki nie bêdzie dobrze trzyma³, a za gêsty
trudno bêdzie równomiernie rozprowa-
dziæ. Tapetowanie rozpoczynamy od wy-
znaczenia na œcianie linii pionowej  w od-
leg³oœci ok. 45 cm od naro¿nika przy
oknie. Standardow¹ rolkê o d³ugoœci 10 m
tniemy  na odcinki odpowiadaj¹ce wyso-
koœci tapetowania plus 3-5 cm zapasu.
Przy tapetach wzorzystych, w których
wzory s¹ powtarzalne trzeba zwróciæ
uwagê na dlugoœæ raportu, czyli odstêpu
miêdzy wzorami na d³ugoœci rolki. Wtedy
ci¹æ nale¿y zawsze w jednakowej odleg³o-
œci od zaznaczonego pocz¹tku wzoru. Ta-
ki rodzaj tapet powoduje zwiêkszenie ilo-
œci odpadów, o czym trzeba pamiêtaæ przy
zakupie, uwzglêdniaj¹c odpowiedni¹ nad-
wy¿kê.  

Do ciêcia i nanoszeniu kleju przy-
datny bêdzie stó³, ale mo¿na równie¿ po-
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	 W pokoju dziecinnym mo¿emy po³o¿yæ tapetê z postaciami z kreskówek (fot. Komfort)

Tapety przeznaczone do malowania imitują tynk o różnych fakturach



s³u¿yæ siê du¿¹ p³yt¹ wiórow¹ opart¹ na
koz³ach lub krzes³ach. Przygotowany
klej nanosimy szerokim pêdzlem na
spodni¹ stronê tapety równomiern¹ war-
stw¹, a nastêpnie  sk³adamy bryt na trzy
czêœci klejem do œrodka. Po na³o¿eniu
kleju musimy odczekaæ kilka minut, a¿
wsi¹knie i zmiêkczy tapetê. Z³o¿ony
bryt przenosimy w miejsce przyklejenia
i po odwiniêciu górnego brzegu przyk³a-
damy tapetê do œciany. Boczna krawêdŸ
tapety powinna u³o¿yæ siê wzd³u¿ zazna-
czonej linii. Stopniowo rozdzielaj¹c z³o-
¿on¹ tapetê przyciskamy j¹ szczotk¹ ta-
peciarsk¹, przesuwaj¹c ruchami pozio-
mymi w kierunku od œrodka brytu ku

brzegom. Niektóre tapety nie wymagaj¹
nanoszenia kleju, gdy¿ zosta³ on na³o¿o-
ny podczas produkcji i wystarczy spód
tapety zwil¿yæ wod¹. Wygodniej jest
przyklejaæ w dwie osoby, gdy¿ ³atwiej
bêdzie korygowaæ ustawienie dolnej
czêœci brytu. Kolejne pasy przyklejamy
w ten sam sposób, dosuwaj¹c nowy bryt
do krawêdzi ju¿ u³o¿onego. Resztki kle-
ju, które mog¹ wydostaæ siê na po-
wierzchniê œcieramy  wilgotn¹ szmatk¹,
a styki brytów dociskamy gumow¹ rol-
k¹. Dobrze przyklejona tapeta nie mo¿e
odstawaæ od pod³o¿a na krawêdziach,
a na jej powierzchni nie mo¿e byæ cha-
rakterystycznych wybrzuszeñ spowodo-

wanych z³ym dociœniêciem lub nadmia-
rem kleju. W naro¿nikach, gdy œciany
nie s¹ idealnie pionowe, ³¹czenie brytów
na styk nie bêdzie mo¿liwe. Przykleja-
my je wiêc na zak³ad, który przy cieñ-
szych tapetach  bêdzie prawie niewi-
doczny. Mo¿na równie¿ przyci¹æ krawê-
dzie po u³o¿eniu tapety, ale nie zawsze
to siê udaje ze wzglêdu na szybkie têpie-
nie siê no¿yka na twardym tynku. Po
wyschniêciu kleju  odcinamy no¿ykiem
nadmiar tapety przy pod³odze wzd³u¿ li-
stwy przypod³ogowej. �
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1. Tapeta wodoodporna. Œwie¿e plamy
z kleju nale¿y zebraæ wilgotn¹ g¹bk¹.
2. Tapeta odporna na zmywanie. Lekkie
zabrudzenia usuwamy za pomoc¹ wil-
gotnej g¹bki,
3. Tapeta bardzo odporna na zmywanie.
Mocne zabrudzenia z wyj¹tkiem oleju,
t³uszczy itp. usuwamy za pomoc¹ deli-
katnego roztworu mydlanego i g¹bki.
4. Tapeta odporna na szorowanie. Zabru-
dzenia mog¹ zostaæ usuniête ³agodnym
œrodkiem szoruj¹cym za pomoc¹ g¹bki
lub miêkkiej szczotki.
5. Wystarczaj¹ca œwiat³oodpornoœæ.
6. Dobra œwiat³oodpornoœæ.
7. Tapeta rozszczepialna. Przy remoncie
wierzchni¹ warstwê tapety daje siê œci¹-
gn¹æ na sucho. Dolna warstwa pozostaje
na œcianie i stanowi pod³o¿e do nastêp-
nego tapetowania.
8. Tapeta œci¹galna na sucho. Tapeta przy
remoncie daje œci¹gn¹æ siê w ca³oœci na
sucho nie pozostawiaj¹c resztek (np. ta-
pety na flizelinie).
9. Klej nanosiæ bezpoœrednio na œcianê.
10. Dowolne pasowanie wzoru. Tapetê
mo¿na k³aœæ bez dopasowywania wzoru.
11. Proste pasowanie wzoru. Przy k³a-
dzeniu tapety uwa¿aæ, aby wzory by³y
obok siebie na tej samej wysokoœci.
12. Przesuniête pasowanie wzoru. Wzór
na nastêpnym pasie tapety przesuniêty
zgodne z oznaczeniem centymetrowym.
13. Wysokoœæ wzoru/przesuniêcie. Wyso-
koœæ wzoru w cm. Przy klejeniu nastêp-
nego  brytu wzór przesun¹æ o po³owê.


 Objaœnienia piktogramów, z którymi mo¿emy spotkaæ siê podczas kupowania lub uk³adania
tapety
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14. Kleiæ odwrotnie. Co drugi pas tapety
kleiæ w odwrotnym kierunku.

Ceny
Przeciêtne jednostkowe koszty materia-
³ów u¿ywanych do remontu œcian:

G³adŸ gipsowa  gr. 2 mm 2,5-3 z³/m2

Impregnat gruntuj¹cy 0,4-0,6 z³/m2

Tynk z zaprawy tynkarskiej workowanej
8-10 z³/m2

Ok³adzina przyklejana z p³yt gipsowo-
kartonowych 10-12 z³/m2

Listwy tynkarskie 1-1,2 z³/m.b. 

Œcianka dzia³owa gr. 12 cm murowana
z bloczków betonu komórkowego
z obustronnym tynkiem gipsowym cien-
kowarstwowym 45-50 z³/m2 

Œcianka szkieletowa gr. 7,5 cm  z obu-
stronnym pokryciem p³ytami gipsowo-
kartonowymi i wype³nieniem z we³ny
mineralnej 35-38 z³/m2

Zaprawa klejowa do p³ytek ceramicz-
nych zwyk³a 4-6 z³/m2

Zaprawa klejowa do plytek ceramicz-
nych elastyczna 7-13 z³/m2

Zaprawa spoinuj¹ca 2-3 z³/m2

P³ytki ceramiczne 25-50 z³/m2

Listwy monta¿owe drewniane 2x3 cm
1,5-2 z³/m2

Panele boazeryjne 15-25 z³/m.b.

Boazeria drewniana 25-40 z³/m2

Farba akrylowa 1,2-1,7 z³/m2

Farba akrylowa izoluj¹ca plamy
2,5-3 z³/m2

Klej do tapet 0,5-1,5 z³/m2

Tapety 3-10 z³/m2


