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Dlaczego suchy jastrych?
Zwraca uwagê bardzo istotna cecha

tego podk³adu: stanowi¹ go po prostu
dwie warstwy p³yt g-k lub g-w wzmocnio-
nych w³óknami szklanymi; czasem wy-
starcza jedna warstwa. Przy uk³adaniu nie
ma zatem technologii „mokrych” – wyle-
wania betonu czy zaprawy cementowej,
lub anhydrytowej. Co za tym idzie, nie
trzeba odczekiwaæ, a¿ wylewka stward-
nieje i a¿ ulotni siê wilgoæ wprowadzona
do konstrukcji budynku. Do dalszych
prac oraz urz¹dzania wnêtrza mo¿na
przyst¹piæ praktycznie natychmiast. By-
wa, ¿e meble i inne sprzêty przesuwa siê
na jedn¹ stronê pomieszczenia, na uwol-

nionej powierzchni uk³ada siê suchy ja-
strych oraz posadzkê, po czym nie czeka-
j¹c wszystko przenosi siê na wykoñczon¹
czêœæ pod³ogi i przystêpuje do jej uk³ada-
nia w drugiej czêœci pomieszczenia.

Kolejne zalety suchego jastrychu to
mo¿liwoœæ uk³adania w pomieszczeniach
nieogrzewanych tak¿e podczas mrozów,
oraz wzglêdnie niski ciê¿ar: p³yty nadaj¹
siê do pomieszczeñ, w których u¿ytkowe
obci¹¿enie pod³ogi nie mo¿e przekraczaæ
200 kg/m2, a wiêc nie wchodzi w grê tra-
dycyjna szlichta cementowa. Odnosi siê
to na przyk³ad do drewnianych stropów
belkowych. 

Z tego pobie¿nego opisu widaæ, ¿e za-
lety suchego jastrychu najpe³niej ujaw-
niaj¹ siê przy remoncie lub przebudowie
domu. W przypadku stawiania budynku
nowego, zaprojektowanego odpowiednio
do wymagañ u¿ytkownika, wykorzystanie
tego rozwi¹zania nie jest jego zastosowa-
niem typowym. Niemniej i tu warto mieæ
je na uwadze. Na przyk³ad, jeœli na zaawan-
sowanym etapie prac u¿ytkownik uzna, ¿e
poddasze, pocz¹tkowo pomyœlane tylko ja-
ko strych na rupiecie czy do suszenia upra-
nych rzeczy, warto jednak dostosowaæ do
celów mieszkalnych. Albo jeœli zajdzie po-
trzeba uzupe³nienia domu o pomieszczenie
u¿ytkowe z pod³og¹ u³o¿on¹ na gruncie.
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Terminu „jastrych”, od
niemieckiego estrich –

posadzka, u¿ywa³o siê na
okreœlenie warstwy, na

której uk³ada siê posadz-
kê. Ten termin zastêpuje

siê rodzimym „podk³adem
pod³ogowym”. Na pró¿no

te¿ upieraæ by siê przy
fachowej terminologii, we-
d³ug której ten element to
„podk³ad prefabrykowany

z p³yt gipsowo-kartono-
wych lub gipsowo-w³ók-
nowych”. Zdecydowanie
zgrabniejsza jest nazwa

„suchy jastrych”.  I tak ju¿
pewnie zostanie.

Suchy

JASTRYCH
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Suchy jastrych nadaje siê do uk³ada-
nia tak¿e w pomieszczeniach wilgotnych,
jak ³azienka, jednak po spe³nieniu pew-
nych warunków. Nie mo¿na go tylko sto-
sowaæ tam, gdzie by³by nara¿ony na sta³e
oddzia³ywanie wilgoci, np. w pralni.

P³yty
Jastrychowe p³yty g-w, jak wszystkie

wyroby z tego materia³u, maj¹ krawêdzie
proste. Najczêœciej stosuje siê gotowe ele-
menty z dwóch fabrycznie sklejonych
warstw p³yt gruboœci 10 mm (do niektó-
rych zastosowañ 12,5 mm). Maj¹ rozmia-
ry 0,5×1,5 lub 1×1,5 m. Warstwa wierzch-
nia jest wzglêdem spodniej przesuniêta
o 5 cm. Powstaje w ten sposób szeroka za-
k³adka, umo¿liwiaj¹ca solidne po³¹czenie
s¹siednich p³yt �.

S¹ te¿ dostêpne p³yty o innych wy-
miarach, nawet do 1,25×3 m, z regu³y po-
jedyncze, nie sklejane fabrycznie.

Do miejsc, w których zachodzi po-
trzeba dodatkowego izolowania, wytwa-
rza siê spodnie p³yty laminowane odpo-
wiednim materia³em. Mówimy wówczas
o p³ytach zespolonych �. Na przyk³ad
w systemie Fermacell izolacyjnoœæ akus-
tyczn¹ zapewnia 10-mm gruboœci warstwa
pilœniowa lub twardej we³ny skalnej. T³u-
mi ona zw³aszcza odg³osy kroków i inne
dŸwiêki uderzeniowe. Izolacjê ciepln¹
stanowi 20-, 30- lub 60-mm gruboœci war-
stwa twardej pianki z polistyrenu ekstru-
dowanego. W systemie Rigidur izolacyj-
noœæ akustyczn¹ nadaje 10-mm warstwa
we³ny skalnej, ciepln¹ zaœ 20-mm war-
stwa styropianu. W systemach innych
producentów mog¹ wystêpowaæ ró¿ne
kombinacje.

W przypadku p³yt g-k mo¿liwoœci jest
wiêcej. Ró¿ne s¹ nie tylko wymiary. Za
podstawowy mo¿na uznaæ 0,5×1 m, za
nieprzekraczalny uwa¿a siê 0,6×2,4 m.
P³yty maj¹ ponadto dwa rodzaje krawê-
dzi. W p³ytach gruboœci 12,5 mm jest ona
prosta, jak w p³ytach g-w. W grubszych,
25-mm, jest fabrycznie zaopatrzona w z³¹-
cze typu pióro-wpust. W systemie firmy
Knauf z³¹cze takie jest tworzone przez fa-
bryczne sklejenie trzech 8-mm p³yt g-k
z odpowiednim przesuniêciem �.

Tak¿e p³yty g-k wytwarza siê jako ze-
spolone, z dodatkow¹ warstw¹ izolacyj-
n¹.

P³yty du¿ych wymiarów, choæ bar-
dziej k³opotliwe w transporcie i stwarza-

j¹ce wiêksze trudnoœci podczas  pracy
z nimi, s¹ chêtniej wykorzystywane przy
powierzchniach wiêkszych i z dobrym
dostêpem. W budownictwie mieszkanio-
wym, a wiêc i jednorodzinnym, dogod-
niejsze s¹ p³yty o wymiarach najmniej-
szych. Niektórzy wytwórcy oferuj¹ ele-
menty oznaczone symbolem DIY. Jest to
skrót od angielskiego Do It Yourself  (Zrób
to Sam). Oznacza to, ¿e materia³y s¹ za-
projektowane z myœl¹ o wykorzystaniu
przez niefachowca.

Przygotowanie pod³o¿a
Bywa, ¿e suchy jastrych mo¿na u³o¿yæ

wprost na istniej¹cym pod³o¿u, bez osob-
nych przygotowañ. Za przyk³ad mo¿e po-
s³u¿yæ sytuacja, kiedy na porz¹dnej po-
sadzce z p³ytek ceramicznych lub drew-
nianej chcemy po³o¿yæ inn¹, bez zrywa-
nia starej. Istniej¹ wprawdzie zaprawy,
dostosowane specjalnie do tego celu, ale
to s¹ prace mokre, ze wszystkimi ich nie-
dogodnoœciami. Po³o¿enie pojedynczej
warstwy p³yt jastrychowych jest znacznie
prostsze.

Na ogó³ jednak pod³o¿e trzeba przy-
gotowaæ. Nawet w przypadku wspomnia-
nej starej pod³ogi z desek trzeba spraw-
dziæ, czy dobrze siê one trzymaj¹. Chwie-
j¹ce siê i skrzypi¹ce nale¿y przytwierdziæ
dodatkowymi gwoŸdziami, wypaczone
scyklinowaæ lub zeszlifowaæ, wiêksze
szpary wype³niæ szpachlówk¹ lub drew-
nianymi wstawkami.

Zawsze trzeba sprawdziæ, czy pod³o¿e
jest równe. Sposób najprostszy, lecz sku-
teczny, to przyk³adanie w ró¿nych miej-
scach prostej ³aty drewnianej lub – lepiej
– kszta³townika metalowego o d³ugoœci
2,5-3 m i ocena ewentualnych przeœwitów.

Zazwyczaj, jeœli nierównoœci nie
przekraczaj¹ 0,5 cm (zadziory, ziarna be-
tonu, spaczenie desek), wystarczy u³o¿yæ
warstwê poœredni¹. Na stropie suchym
mo¿e to byæ zwyk³a tektura falista, woj-
³ok, w³óknina gruboœci 3-4 mm. Jeœli jest
on nara¿ony na przenikanie pary wodnej
(nad pralni¹ lub ³azienk¹), nale¿y po³o-
¿yæ tej samej gruboœci g¹bkê poliuretano-
w¹ lub tekturê falist¹ z tworzywa sztucz-
nego.

Wiêksze wklês³oœci trzeba zaszpa-
chlowaæ; niestety, to robota nieco mokra.
Jeœli nierównoœci przekraczaj¹ 2 cm lub
pod³o¿e nie jest poziome, nale¿y je wy-
równaæ podsypk¹. Najczêœciej s¹ to drob-
ne granulki gliñca (keramzytu) – lekkiego
kruszywa, otrzymywanego przez wypale-
nie pêczniej¹cej odmiany gliny. Warstwa
taka jest konieczna zawsze, jeœli pod p³y-
tami jastrychowymi ma byæ u³o¿ona in-
stalacja ogrzewania pod³ogowego. Warto
tu zaznaczyæ, ¿e z powodu dobrego prze-
wodnictwa cieplnego p³yt suchego jastry-
chu jest on doskona³ym podk³adem do te-
go zastosowania. Podsypka odczuwalnie
t³umi niepo¿¹dane odg³osy. Wchodzi
w sk³ad oferty producentów poszczegól-
nych systemów suchego jastrychu.
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� Uk³adanie elementów suchego jastrychu
z p³yt g-w; widaæ przesuniêcie warstw, tworz¹-
ce z³¹cze nak³adkowe (fot. Rigips)

� Klejone p³yty g-w z warstw¹ izolacji ciepl-
nej

� Z³¹cze pióro-wpust, utworzone przez skleje-
nie trzech p³yt g-k z odpowiednim przesuniê-
ciem; tu – w wersji z warstw¹ izolacyjn¹ z po-
listyrenu
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Je¿eli nie u¿ywa siê g¹bki poliureta-
nowej lub tektury z tworzywa, na stropie
masywnym (betonowym) nale¿y u³o¿yæ
foliê budowlan¹, gruboœci 0,2 mm, najle-
piej polietylenow¹. Zabezpieczy ona pod-
k³ad przed przenikaniem wilgoci od
spodu. Wywija siê j¹ na œcianê na wyso-
koœæ 10 cm. Po u³o¿eniu posadzki nad-
miar siê odetnie. Foliê tak¹ umieszcza siê
te¿ na starej pod³odze, wyrównywanej
podsypk¹. Uchroni to przed wnikaniem
ziaren gliñca w szpary. W przypadku pod-
³ogi na gruncie trzeba pod³o¿e betonowe
solidnie zabezpieczyæ przed przesi¹ka-
niem wody gruntowej, przez wykonanie
odpowiedniej izolacji poziomej.

Na pod³o¿u deskowym uk³ada siê nie
foliê, lecz papier siarczanowy lub bitu-
miczny, albo podobny materia³, chroni¹-
cy przed zalaniem, ale przepuszczaj¹cy
parê wodn¹ – a wiêc umo¿liwiaj¹cy drew-
nu „oddychanie”.

Poszczególni wytwórcy systemów su-
chego jastrychu mog¹ zalecaæ nieco inne
zasady przygotowania pod³o¿a, zale¿nie
od zestawu materia³ów wchodz¹cych
w sk³ad ich oferty.

Uk³adanie p³yt
Przed przyst¹pieniem do uk³adania

p³yt nale¿y wzd³u¿ œcian umieœciæ paski
izolacyjne z korka, styropianu, g¹bki
polietylenowej czy podobnego materia-
³u �. Powinny mieæ gruboœæ co naj-
mniej 1 cm i szerokoœæ oko³o 10 cm,
czyli koñczyæ siê mniej wiêcej równo
z wywiniêt¹ foli¹. Spe³ni¹ funkcjê po-
dwójn¹: umo¿liwi¹ rozszerzanie siê ja-
strychu (elastyczna dylatacja) i ograni-
cz¹ przedostawanie siê dŸwiêków.

Jednowarstwowe p³yty spodnie z kra-
wêdzi¹ prost¹ uk³ada siê po prostu na

styk, prostopadle do pasów folii izolacyj-
nej. Krawêdzi siê nie skleja, ale te¿ nie
mo¿na miêdzy nimi zostawiaæ szczelin.
Poprzeczne styki p³yt w s¹siednich pa-
sach musz¹ siê mijaæ o co najmniej 20 cm.
Niektórzy producenci zalecaj¹ nawet
30 cm. Przy pod³o¿u sta³ym najwygodniej
jest zacz¹æ uk³adanie od naro¿a najbar-
dziej oddalonego od drzwi i posuwaæ siê
w ich kierunku. Po warstwie podsypki, po
jej ostatecznym wyrównaniu, chodziæ nie
mo¿na. W tym wiêc przypadku uk³adanie
zaczyna siê od drzwi i posuwa siê w stro-
nê œrodka pomieszczenia. Poruszaæ siê, co
oczywiste, mo¿na tylko po p³ytach ju¿
u³o¿onych.

P³yty warstwy wierzchniej uk³ada siê
prostopadle do p³yt warstwy spodniej �.
Mijaæ siê musz¹ zarówno poprzeczne sty-
ki p³yt w tej warstwie, jak i ich styki ze
stykami warstwy spodniej. Przed ich u³o-
¿eniem, na powierzchni p³yt warstwy
spodniej szpachl¹ zêbat¹ rozsmarowuje
siê klej wskazany przez producenta syste-
mu. On tak¿e podaje wielkoœæ zêbów
szpachli. Aby zwiêkszyæ si³ê docisku na
czas twardnienia kleju, p³ytê wierzchni¹
przymocowuje siê do spodniej wkrêtami
lub specjalnymi ko³kami rozporowymi,
wchodz¹cymi w sk³ad systemu �. Ich
rozmieszczenie jest podane w instrukcji.
Zwykle przyjmuje siê rozstaw 25-30 cm.

P³yty g-w, fabrycznie sklejone
w dwie warstwy, uk³ada siê inaczej. Wy-
staj¹ce elementy przy styku ze œcian¹
(tzw. felce) obcina siê �. Powstaje tam
wiêc krawêdŸ prosta. P³ytê skrajn¹, tê
z obciêt¹ nak³adk¹ (lub dwiema, w naro-
¿u), uk³ada siê przy œcianie, pozosta³ymi
nak³adkami do do³u. Na te nak³adki na-
nosi siê klej, zazwyczaj dwoma wa³ecz-
kami równoleg³ymi do krawêdzi, po
czym od góry przyk³ada siê p³ytê s¹sied-
ni¹ – oczywiœcie nak³adkami do góry.
Jak w wy¿ej opisanym przypadku p³yt
jednowarstwowych, na czas twardnienia
kleju nak³adkê warstwy górnej dociska
siê do dolnej. Tu jednak, alternatywnie
do wkrêtów, stosuje siê zszywki ocynko-
wane i ¿ywicowane, dla ochrony przed
korozj¹. Wstrzeliwuje siê je z tzw. tacke-
rów. I wkrêty, i zszywki musz¹ byæ takiej
d³ugoœci, by nie przebi³y spodniej war-
stwy na wylot. Ich rozmieszczenie poda-
je producent systemu. Zwykle przyjmu-
je siê rozstaw wkrêtów 25-30 cm, a zszy-
wek 15 cm.

Przy tej czynnoœci nadmiar kleju mo-
¿e wyp³yn¹æ na powierzchniê. Trzeba go
od razu zebraæ, np. szpachelk¹.

W tym przypadku drugiej warstwy siê
nie uk³ada; jest ona ju¿, przypomnijmy,
sk³adnikiem poszczególnych elementów.

Tak¿e tylko w jednej warstwie uk³ada
siê p³yty grube, 25-mm, zaopatrzone
w pióra i wpusty. Przed po³¹czeniem p³yt,
na wpusty nanosi siê klej. Na krawê-
dziach przylegaj¹cych do œciany wpusty
siê odcina.

Wykoñczenie
Pod posadzki przyklejane, jak par-

kiet, mozaika czy p³ytki ceramiczne (nie
wiêksze ni¿ 30×30 cm) wystarczy po-
wierzchniê zagruntowaæ. W pomieszcze-
niu wilgotnym trzeba j¹ pokryæ membra-
n¹ uszczelniaj¹c¹, tzw. foli¹ w p³ynie. Jej
pow³okê wyprowadza siê na œcianê na wy-
sokoœæ 15 cm. Niezale¿nie od tego styki
jastrychu ze œcianami, obudow¹ wanny
czy œciank¹ brodzika uszczelnia siê spe-
cjaln¹ taœm¹, oferowan¹ przez producen-
ta, albo kitem silikonowym.
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� Uk³adanie przyœciennego paska dylatuj¹ce-
go i t³umi¹cego – tu bez folii izolacyjnej
(fot. Rigips)

� Uk³ad elementów jastrychowych przy sys-
temie dwuwarstwowym

� Mechaniczne ³¹czenie p³yt jastrychowych
na czas twardnienia kleju: u góry – przy uk³a-
daniu w dwóch osobnych warstwach, klej roz-
prowadzany pac¹ zêbat¹, u do³u – przy p³ytach
dwuwarstwowych ³¹czonych na nak³adkê, wa-
³eczki kleju wyciskane z pojemnika



Jeœli jastrych ma byæ pokryty wyk³a-
dzin¹ PVC lub cienk¹ dywanow¹, warto
zaszpachlowaæ spoiny i ³by wkrêtów. Jeœli
siê przewiduje, ¿e bêd¹ siê po niej prze-
mieszczaæ fotele czy inne meble na kó³-
kach, trzeba powierzchniê jastrychu
wzmocniæ specjalnie do tego przeznaczo-
n¹ mas¹ szpachlow¹. Oferuje j¹ producent

systemu. Jest ona, oczywiœcie, zbêdna,
kiedy jastrych ma byæ pokryty wyk³adzi-
n¹ dobrze odcinaj¹c¹ od tego rodzaju na-
cisków – drewnian¹ lub drewnopodobn¹
(np. panelami laminowanymi), czy p³yt-
kami ceramicznymi (terakot¹).

W miejscach, w których na jastrych
oddzia³uj¹ du¿e obci¹¿enia miejscowe
(nó¿ki wanny, wsporniki schodów we-
wnêtrznych itp.), nale¿y umieœciæ p³ytki
rozk³adaj¹ce te obci¹¿enia na wiêksz¹ po-
wierzchniê. Mog¹ to byæ np. kilkunasto-
centymetrowe kwadraty mocnej p³yty
wiórowej (OSB).

Ostatni¹ czynnoœci¹ po u³o¿eniu po-
sadzki jest obciêcie nadmiaru przyœcien-
nego paska izoluj¹cego i wywiniêtej folii.

Miejsca ³¹czenia
W wypadku p³yt jastrychowych za-

opatrzonych w warstwê izolacyjn¹ k³opo-
tów mo¿e przysporzyæ ich ³¹czenie z ja-
strychem w pomieszczeniu s¹siaduj¹cym
lub z posadzk¹ innego rodzaju.

Co do pierwszego, nale¿y staraæ siê
unikaæ sytuacji, w której styk wypada
w otworze przejœciowym. Na ogó³ uzy-

skuje siê to bez wiêkszego k³opotu. Cza-
sem jednak nie ma innego wyjœcia. W ta-
kiej sytuacji pozostaje przygotowaæ po³¹-
czenie specjalnego rodzaju. W miejscu
styku umieszcza siê deskê gruboœci takiej
jak warstwa izolacyjna. Jej pasy odpo-
wiedniej szerokoœci (po³owa szerokoœci
deski) trzeba, oczywiœcie, wyci¹æ z obu
stykaj¹cych siê p³yt podk³adowych �.

Deskê uk³ada siê w linii oœcie¿nicy.
Do pod³o¿a warto j¹ umocowaæ – najwy-

� Obcinanie wypustu (felcu) ze strony p³yty,
maj¹cej siê znaleŸæ przy œcianie (fot. Rigips)

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

� Po³¹czenie suchego jastrychu, zaopatrzo-
nego w warstwê izolacyjn¹, w otworze drzwio-
wym
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godniej wspomnian¹ ju¿ taœm¹, u¿ywan¹
do uszczelniania styków w pomieszcze-
niach mokrych. P³yty jastrychu mocuje
siê do deski wkrêtami, rozmieszczonymi
co 15-20 cm.

Swego rodzaju stykiem dwóch po-
wierzchni jastrychowych s¹ miejsca,
w których pod³o¿e jest przedzielone
szczelinami – nazwijmy je dylatacyjnymi,
choæ nie we wszystkich wypadkach maj¹
one umo¿liwiaæ cieplne ruchy stropu. Za-
sada ogólna jest taka, ¿e dylatacje stropu
nale¿y powtarzaæ we wszystkich kolej-
nych warstwach. W tym wypadku jednak
nie przenosi siê ich wiernie. W osi szcze-
liny uk³ada siê deskê, podobnie jak
w otworze drzwiowym. Jednak¿e izolacjê
p³yt podk³adowych wycina siê nie syme-
trycznie, jak w tamtym wypadku, lecz

wê¿szy pasek z jednej strony, szerszy
z drugiej. Ich styk zatem bêdzie nieco
przesuniêty wzglêdem szczeliny dylata-
cyjnej 	. P³yty wierzchnie uk³ada siê na
zak³adkê, tak by ich styk z kolei by³
wzglêdem dylatacji przesuniêty w drug¹
stronê. Oczywiœcie, miêdzy p³ytami obu
warstw pozostawia siê kilkumilimetrowe
szczeliny. Dociœniêcie ich na styk zniwe-
czy³oby sens dylatacji.

Po³¹czenie suchego jastrychu z po-
sadzk¹ lub podk³adem innego rodzaju
z regu³y wypada przy otworze przejœcio-
wym lub wrêcz w jego osi. Tu w³aœciwe
po³¹czenie mo¿na zapewniæ przez
umieszczenie odpowiednich profili. Naj-
prostszy jest specjalny k¹townik szynowy,
zwany te¿ pod³ogowym 
. Kiedy nie spo-
sób unikn¹æ ró¿nicy poziomu przysz³ych
posadzek, trzeba umieœciæ profil-gniazdo,
w który siê wciœnie dekoracyjny profil
przejœciowy. Wybór ró¿nych profili jest
bogaty. Najczêœciej podk³ad w pomiesz-
czeniu s¹siednim ju¿ istnieje. Trzeba wiêc
podk³ad czy posadzkê skuæ, tworz¹c jakby
pó³eczkê, a nastêpnie wyrównaæ j¹ zapra-
w¹, osadzaj¹c w niej jednoczeœnie profil.

�

Dane teleadresowe wiod¹cych producen-
tów oraz orientacyjne ceny wybranych produk-
tów przedstawiamy w rubryce Info rynek.
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	 Przesuniêcie dylatacji w warstwie suchego
jastrychu z warstw¹ izolacyjn¹


 Styk suchego jastrychu z podk³adem lub posadzk¹ innego rodzaju

1Uk³ada³em pod³ogê i zosta³o mi trochê p³yt
gipsowo-w³óknowych, czyli z tzw. suchego ja-

strychu. Reszt¹ p³yty chcê zabudowaæ w ³azience
okolice umywalki. Czy to dobry pomys³?

Kawa³ki suchego jastrychu mo¿na wyko-

rzystaæ do obudowy umywalki. Trzeba jednak

zabezpieczyæ zabudowê p³ynn¹ foli¹, a szcze-

gólnie miejsca, gdzie mo¿e wylewaæ siê woda.

Producenci p³yt podaj¹, aby w pomieszcze-

niach mokrych œciany pokrywaæ p³ynn¹ foli¹

do wysokoœci 15-30 cm od pod³ogi. W tym

przypadku najlepiej pokryæ p³ynn¹ foli¹ ca³¹

zabudowê umywalki.

2Muszê u³o¿yæ suchy jastrych na poddaszu
starego domu. Strop móg³by nie wytrzymaæ

wylewki betonowej. Stara pod³oga jest nierówna,
bêdê wiêc musia³ nad³o¿yæ oko³o 3-4 cm. Co
w tym wypadku nale¿y zastosowaæ?

Najczêœciej stosowany jest keramzyt,

w którym mo¿na te¿ poprowadziæ np. przewo-

dy elektryczne czy wodno-kanalizacyjne. Fir-

my sprzedaj¹ce p³yty gipsowo-w³óknowe ofe-

ruj¹ tak¿e swoje podsypki wyrównuj¹ce. Fer-

macell sprzedaje podsypkê, która nie wymaga

zagêszczania do wysokoœci 6 cm i jest doœæ

lekka (4 kg na m.kw.).

3W remontowanym domu chcê po³o¿yæ nowe
pod³ogi w systemie suchego jastrychu, tak-

¿e w ³azience, gdzie nastêpnie chcê przykleiæ
terakotê. Czy p³yty bêd¹ wystarczaj¹co sztyw-
ne pod terakotê, gdy bêd¹ u³o¿one na lega-
rach? Pomiêdzy legarami chcê u³o¿yæ we³nê
mineraln¹.

Trudno powiedzieæ, w jakiej odleg³oœci od

siebie ma Pan u³o¿one legary. Rzeczywiœcie,

w przypadku du¿ych odstêpów p³yty mog¹

minimalnie pracowaæ i p³ytki na pod³odze

mog¹ siê odklejaæ. Trzeba wiêc zastosowaæ

specjalny klej do po³¹czeñ elastycznych i spe-

cjaln¹ elastyczn¹ fugê. 

Mo¿na te¿ pod suchy jastrych zastosowaæ

p³yty OSB, które zwiêksz¹ sztywnoœæ pod³ogi.

Wiêcej na stronie:

www.budujemydom.pl/forum
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