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Ściany w dobrym stylu

Wykañczanie œcian to etap, na który wiêkszoœæ buduj¹cych dom czeka 

z wytêsknieniem, bo oznacza zbli¿aj¹cy siê koniec... zmagañ z budow¹. 

Jeszcze tylko tynkowanie lub montowanie p³yt g-k, malowanie lub tapetowanie 

i wnêtrza nabior¹ koloru i blasku.

Tynki tradycyjne z zapraw cementowo-wapiennych wykonywane s¹ obecnie g³ównie

jako podk³ady pod warstwy wykañczaj¹ce np. z g³adzi gipsowej lub ok³adziny z p³ytek

ceramicznych. Zaprawy tynkarskie u¿ywane do ich nak³adania mog¹ byæ przygo-

towywane bezpoœrednio na budowie albo – co zdarza siê coraz czêœciej – wykorzystuje

siê gotowe mieszanki dostarczane w workach lub silosach. Tynki cementowo-wapienne

wykonuje siê jako dwu- lub trójwarstwowe, przy czym pierwsza warstwa obrzutki pe³ni

rolê warstwy kontaktowej, poprawiaj¹cej przyczepnoœæ. Nastêpna warstwa narzutu 

o gruboœci 1-1,5 cm umo¿liwia wyrównanie pod³o¿a i stanowi podk³ad pod g³adŸ

wykañczaj¹c¹ lub ok³adzinê. Przy nak³adaniu tynku, w celu uzyskania równej

powierzchni, stosuje siê metalowe listwy tynkarskie, które wstêpnie osadzone 

na œcianie, pe³ni¹ rolê prowadnic, po których prowadzona jest ³ata wyrównuj¹ca

powierzchniê narzutu. Przeciêtne zu¿ycie zaprawy przy tynkowaniu tradycyjnym

wynosi 25-35 kg/m2 zale¿nie od stopnia równoœci pod³o¿a. Tynk cementowo-wapienny 

przyczynia siê do wprowadzenia

znacznej iloœci wilgoci do

pomieszczeñ, co powoduje

koniecznoœæ zapewnienia 

intensywnej wentylacji do czasu

ca³kowitego jego wyschniêcia.

Gruba warstwa wyprawy

tynkarskiej pozwala na zakrycie

prowadzonych po œcianie prze-

wodów instalacji elektrycznej, 

co z kolei eliminuje koniecznoœæ

wykonywania bruzd pod 

te przewody.

Na czym polega tynkowanie tradycyjne?

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej, 

wodno-kanalizacyjnej i grzewczej wykonuje

siê przed na³o¿eniem tynków i ok³adzin 

œciennych. Instalacje rurowe ze wzglêdu na

œrednice rur prowadzone s¹ w bruzdach

wykutych w œcianie lub te¿ za ekranami b¹dŸ

œciankami instalacyjnymi. Przewody elektry-

czne natomiast mo¿na prowadziæ w dwojaki

sposób – w bruzdach lub bezpoœrednio 

w warstwie tynku. Drugi sposób stosuje siê

g³ównie w przypadku prowadzenia instalacji

po trudnych do bruzdowania œcianach, np.

betonowych lub gdy s¹ one przewidziane 

do wykoñczenia tynkiem cienkowarstwowym

– np. z dok³adnie wymurowanych bloczków

silikatowych lub z betonu komórkowego.

Elektryczn¹ instalacjê wtynkow¹ wykonuje siê

wtedy, gdy œciany bêd¹ pokryte tynkiem 

o gruboœci przynajmniej 1,5 cm. Przy wiêkszej

liczbie równolegle prowadzonych przewodów

– ze wzglêdu na s³ab¹ przyczepnoœæ tynku 

do izolacji przewodów – przed otynkowaniem

nale¿y je otuliæ siatk¹ tynkarsk¹ 

lub rozsun¹æ na 1-2 cm w celu umo¿liwienia

bezpoœredniego styku tynku ze œcian¹. 

Jak rozprowadzaæ
przewody i rury 
na œcianie? 

G³adzie tynkarskie pozwalaj¹ na uzyskanie idealnie g³adkiej powierzchni tynku i nak³adane s¹ jako warstwa wykañczaj¹ca na tradycyjnych

wyprawach cementowo-wapiennych lub gipsowych. Produkowane s¹ dwie odmiany g³adzi – na bazie gipsu lub anhydrytu. 

G³adzie gipsowe charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ twardoœci¹, ale trudniej je szlifowaæ ni¿ g³adzie anhydrytowe. Gruboœæ warstwy wyg³adzaj¹cej

powinna wynosiæ œrednio ok. 2 mm, co wymaga zu¿ycia ok. 2 kg/m2 wyrównywanej powierzchni. Przed na³o¿eniem g³adzi na surowy tynk

cementowo-wapienny, jego powierzchniê trzeba zagruntowaæ preparatem wzmacniaj¹cym pod³o¿e, który zapobiegnie wykruszaniu siê luŸno

zwi¹zanych ziaren tynku w czasie naci¹gania warstwy wyg³adzaj¹cej. Proces wyg³adzania przeprowadza siê najczêœciej dwuetapowo 

– najpierw naci¹gana jest wstêpna warstwa wyrównuj¹ca z gêstej zaprawy, a po jej wyschniêciu i przeszlifowaniu nak³ada siê cienk¹ warstwê

wyg³adzaj¹c¹. Szczególnie dok³adnie musz¹ byæ wyrównywane g³adzie nak³adane na œcianach, na których montowane bêdzie oœwietlenie

skierowane równolegle do jej powierzchni. 

Jak uzyskaæ g³adk¹ œcianê?

Tynki wwewnêtrzne nnak³ada ssie mmaszynowo

(za ppomoc¹ aagregatu) llub rrêcznie (fot. KKNAUF)
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Standardowe p³yty g-k maj¹ gruboœæ 12,5 mm

i szerokoœæ 1200 mm, a ich d³ugoœæ wynosi

2000-3000 mm. Produkowane s¹ w czterech

odmianach – zwyk³e o oznaczeniu GKB,

wodoodporne (GKBI), ognioodporne (GKF) 

oraz ognio- i wodoodporne (GKFI). P³yty

zwyk³e mo¿na montowaæ w pomieszczeniach, 

w których wilgotnoœæ powietrza nie

przekracza 70%, natomiast wodoodporne

nadaj¹ siê tam, gdzie okresowo wilgotnoœæ 

jest wiêksza, ale nie bêd¹ nara¿one na trwa³e

zawilgocenie (np. ³azienki, kuchnie). 

Jak¹ wielkoœæ 
maj¹ p³yty g-k 
i czym siê ró¿ni¹?

Suche tynki w postaci p³yt gipsowo-kartonowych znane s¹ ju¿ od kilkudziesiêciu lat, 

ale dopiero dzisiaj ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹, jako materia³ do wykañczania œcian.

Ich du¿¹ zalet¹ jest praktycznie wyeliminowanie mokrych robót wykoñczeniowych 

i mo¿liwoœæ u¿ytkowania pomieszczeñ ju¿ po kilku dniach od ich u³o¿enia. Pokrycia 

z p³yt g-k umo¿liwiaj¹ równie¿ korektê nierównoœci i utrzymanie pionu nawet przy

znacznych odchyleniach, bez koniecznoœci nak³adania grubych warstw wyrównuj¹cych.

W domach mieszkalnych p³yty te mog¹ byæ stosowane w³aœciwie we wszystkich

pomieszczeniach, ale w ³azience czy kuchni nale¿y montowaæ odmiany wodoodporne.

Po zamocowaniu i zaszpachlowaniu spoin uzyskuje siê równ¹ i bardzo g³adk¹

powierzchniê nadaj¹c¹ siê do malowania, tapetowania lub u³o¿enia p³ytek ceramicz-

nych. Dodatkow¹ zalet¹ p³yt g-k jest mo¿liwoœæ wykonywania z nich ekranów maskuj¹-

cych bruzdy i kana³y instalacyjne, o wygl¹dzie nieodbiegaj¹cym od reszty œciany.

Co to s¹ suche tynki?

Na œcianie mog¹ byæ mocowane w dwojaki sposób – bezpoœrednio na plackach kleju gip-

sowego lub na pasach kierunkowych z odcinków tych p³yt. Mocowanie bezpoœrednie

stosuje siê przy wzglêdnie równych œcianach natomiast na pasach – gdy konieczna jest

korekta pionu lub przykrycie znaczniejszych nierównoœci. Monta¿ p³yt jest stosunkowo

prosty i przy zachowaniu dostatecznej starannoœci uzyskuje siê ³atwo pokrycie œciany 

o wysokiej jakoœci wykoñczenia. Przeciêtne zu¿ycie kleju wynosi 3-4 kg/m2, a czas jego

wi¹zania nie przekracza 60 min. Uk³adanie p³yt na pasach kierunkowych przeprowadza

siê dwuetapowo. Odciête paski p³yty o szerokoœci ok. 6 cm przykleja siê do œciany 

w rozstawie 60 cm, koruguj¹c ich pionowe ustawienie gruboœci¹ warstwy klejowej lub 

– w razie potrzeby – podk³adkami z kawa³ków p³yty. Pasy te powinny wyznaczaæ równ¹

i pionow¹ p³aszczyznê. Nastêpnego dnia na powierzchniê pasów nak³ada siê pac¹ zêbat¹

równ¹ warstwê kleju i dociska p³yty. Z³¹cza p³yt powinny zawsze pokrywaæ siê z pasami

kierunkowymi.

W jaki sposób mocuje siê suche tynki?

Tynki gipsowe nale¿¹ obecnie do najczêœciej wykonywanych wypraw œcian i sufitów. O ich popularnoœci zdecydowa³a przede wszystkim ³at-

woœæ nak³adania i wyrównania oraz krótki czas schniêcia. Natomiast do wad mo¿na zaliczyæ nisk¹ odpornoœæ na d³ugotrwa³e zawilgocenie

i ni¿sz¹ ni¿ u tynków tradycyjnych odpornoœæ na uszkodzenia mechaniczne. Prawie wszystkie rodzaje tynków gipsowych mog¹ byæ

nak³adane jako jednowarstwowe, co znacznie przyspiesza ich wykonanie, a krótki czas wysychania (przeciêtnie do 14 dni) pozwala na

unikniêcie d³u¿szych przerw przy pracach wykoñczeniowych. 

Do pokrywania œcian wykonanych z tradycyjnych mate-

ria³ów – cegie³ i pustaków ceramicznych, drobnowymia-

rowych elementów betonowych, bloczków z betonu

komórkowego i silikatów murowanych na zwyk³¹ spoinê 

– stosowane s¹ tynki pocienione o œredniej gruboœci 

10-15 mm. Producenci oferuj¹ kilka odmian tych tynków,

ró¿ni¹cych siê twardoœci¹ powierzchni, preferowanym

sposobem jej wykoñczenia (zacierana, filcowana, struktu-

ryzowana lub zaci¹gana). Czas ich wi¹zania z regu³y

przekracza 3 godziny, co u³atwia organizacjê prowadzo-

nych robót. Ze wzglêdu na du¿e zu¿ycie masy tynkarskiej

(œrednio 12 kg/m2), na wiêksze budowy materia³ dostar-

czany jest w firmowych silosach wspó³pracuj¹cych 

z podajnikami pneumatycznymi transportuj¹cymi such¹

zaprawê do agregatów tynkarskich. Przy mniejszym 

zakresie robót wykorzystuje siê zaprawy workowane,

przystosowane do rêcznego mieszania i nanoszenia. 

Jakie zalety maj¹ tynki gipsowe?

Fachowo wwykonane ttynki ggipsowe ddaj¹ iidealnie gg³adk¹ ppowierzchniê œœcian

(fot. DDÜFA)

W ³³azience mmo¿na sstosowaæ ttylko pp³yty wwodoodporne

(fot. KKNAUF)
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Dobór rodzaju farby do malowania œcian i sufitów powinien uwzglêdniaæ rodzaj

pomieszczenia (suche czy o podwy¿szonej wilgotnoœci) i intensywnoœæ u¿ytkowania.

Wiêkszoœæ gotowych do u¿ycia farb to wodne dyspersje tworzyw sztucznych kompono-

wane z ró¿nych ¿ywic polimerowych modyfikowanych dodatkami poprawiaj¹cymi

w³asnoœci u¿ytkowe. Do wyboru mamy farby:

– polioctanowe – mo¿na nak³adaæ na cienkie pow³oki z farb klejowych; wykazuj¹ 

jednak znaczy skurcz przy wysychaniu, co przy wielokrotnym malowaniu mo¿e

powodowaæ ³uszczenie siê pow³oki,

– akrylowe – wykazuj¹ dobr¹ elastycznoœæ, przyczepnoœæ do pod³o¿a, wysok¹ zdolnoœæ

krycia; maj¹ uniwersalne zastosowanie, powszechnie u¿ywane do standardowych

wymalowañ,

– lateksowe – charakteryzuj¹ siê du¿¹ odpornoœci¹ na œcieranie, elastycznoœci¹ i wysok¹

paroprzepuszczalnoœci¹; stosowane do malowania œcian wymagaj¹cych czêstego 

zmywania,

– alkidowe – daj¹ szczelne, odporne

na wodê pow³oki o wysokiej przy-

czepnoœci do pod³o¿a; stosowane

g³ównie w farbach izoluj¹cych

plamy i jako matowe „lamperie” 

w zastêpstwie farb olejnych,

– mineralne (wapienne, metylocelu-

lozowe) – obecnie rzadko

stosowane ze wzglêdu 

na nisk¹ trwa³oœæ pow³oki i tylko

w pomieszczeniach suchych;

dostêpne w postaci bia³ego

proszku rozpuszczanego w wodzie.

Jakimi farbami 
malowaæ œciany wewnêtrzne?

Wiêkszoœæ obecnie stosowanych farb mo¿na nak³adaæ tak wa³kiem malarskim jak 

i pêdzlem. Wybór narzêdzia do malowania zale¿y g³ównie od umiejêtnoœci malarza 

– wa³kiem maluje siê ³atwiej – oraz od g³adkoœci pod³o¿a i po¿¹danej struktury

powierzchni. Tynki tradycyjne lub strukturalne ze wzglêdu na nierównoœci powierzchni

lepiej malowaæ pêdzlem, który umo¿liwia wprowadzenie farby w zag³êbienia. 

W³osie pêdzla powoduje te¿ wcieranie

farby w pod³o¿e co zapewnia lepsz¹ jej

przyczepnoœæ. Jednak malowanie pêdzlem

na g³adkich powierzchniach np. p³yt gip-

sowo-kartonowych czy g³adzi gipsowej

mo¿e powodowaæ powstawanie smug od

pêdzla, gdy u¿yjemy gêstej farby o ma³ej

rozp³ywalnoœci. Dlatego takie powierzch-

nie lepiej malowaæ wa³kiem, który

pozostawia g³adk¹ powierzchniê. Zdarza

siê, ¿e przy s³abej przyczepnoœci poprzed-

niej warstwy lub tynku do pod³o¿a, mo¿e

nast¹piæ „nawijanie siê” starych pow³ok 

w wyniku przyklejenia siê ich do prze-

taczaj¹cego siê wa³ka. 

Czym malowaæ – wa³kiem czy pêdzlem?

Farby strukturalne nadaj¹ œcianie fakturê,

zastêpuj¹c¹ tynki dekoracyjne. W odró¿nieniu

od tynków aplikacja takich farb jest du¿o

³atwiejsza i mniej pracoch³onna. Istotn¹ zalet¹

farb strukturalnych jest brak koniecznoœci

przygotowania g³adkiego pod³o¿a. Mog¹ wiêc

pos³u¿yæ do zamaskowania nierównych

tynków. Fakturê powierzchni uzyskuje siê

dziêki temu, ¿e s¹ one produkowane w postaci

gêstej masy, w której sk³adzie znajduj¹ siê

wype³niacze o ró¿nym uziarnieniu. Farby

nadaj¹ce malowanej powierzchni strukturê

mog¹ byæ równie¿ dostêpne jako proszki lub

pasty, które dodaje siê do zwyk³ej farby akry-

lowej. Ró¿ne sposoby nak³adania farb struktu-

ralnych sprawiaj¹, ¿e przy ich zastosowaniu

mo¿liwe jest uzyskanie bardzo wielu zró¿ni-

cowanych efektów dekoracyjnych. 

Ograniczeniem jest jedynie fantazja wyko-

nawcy. Prostym sposobem jest nak³adanie

farb strukturalnych przy pomocy specjalnych

wa³ków gumowych, g¹bkowych lub

irchowych. Natomiast do wykoñczenia

powierzchni stosujemy pêdzle, szpachelki,

grzebienie b¹dŸ korzystamy z szablonu. 

Efekty powstaj¹ce przy wykorzystaniu

ró¿nych narzêdzi mo¿na tak¿e ze sob¹ ³¹czyæ,

tworz¹c oryginalne faktury.

Co to s¹ 
farby strukturalne 
i jak siê je stosuje?

Kolor ffarby mmo¿na wwybraæ sspoœród kkilku

tysiêcy oodcieni wwg ppalety RRAL llub NNCS

(fot. IICI, DDULUX)

G³adkie ppowierzchnie œœcian wwygodniej mmaluje ssiê wwa³kiem

(fot. DDYRUP)

Przy uu¿yciu sszablonów

mo¿na ddowolnie ddekorowaæ ffragmenty œœcian

(f
ot

. ŒŒ
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IE
¯
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A

)
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Do sypialni i innych pomieszczeñ o niewielkim nara¿eniu na zabrudzenie polecane s¹

najtañsze, ale i najmniej trwa³e tapety papierowe. Du¿¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê

papierowe tapety do pokojów dzieciêcych, o ¿ywych kolorach. W za³o¿eniu s¹ one

przewidziane na krótko-

trwa³e u¿ytkowanie (dzieci

w pewnym wieku potrafi¹

zamalowaæ prawie wszyst-

ko), a niska cena pozwala

na czêst¹ ich wymianê.

Cienka pow³oka ochronna

pozwala na delikatne ich

zmywanie, a odporne na

œwiat³o barwniki nie bled-

n¹ przez wiele lat.

Do kuchni i ³azienki

oferowane s¹ specjalne

kolekcje tapet winy-

lowych o du¿ej odpornoœ-

ci na szorowanie. 

Nie dorównuj¹ one jednak

trwa³oœci¹ i odpornoœci¹

na zabrudzenie ok³adzi-

nom ceramicznym, 

a w bezpoœrednim

s¹siedztwie kuchenek, 

zlewozmywaków nie warto

ich uk³adaæ, gdy¿ szybko

pokryj¹ siê bardzo trudny-

mi do usuniêcia osadami

t³uszczu.

Jak¹ tapetê do salonu a jak¹ do kuchni?

Raufaza to tapeta przeznaczona do malowania.

Fakturê powierzchni uzyskuje siê dziêki

wiórkom drzewnym umieszczonym miêdzy

warstwami papieru, które mog¹ mieæ ró¿n¹

wielkoœæ i gêstoœæ rozmieszczenia. Do malowa-

nia raufazy nale¿y u¿ywaæ dobrej jakoœci farb

akrylowych. Takie tapety mo¿na wielokrotnie

przemalowywaæ.

Co to jest raufaza?

W pomieszczeniach, w których œciany mog¹

byæ nara¿one na uszkodzenia (przedpokoje,

korytarze, klatka schodowa) warto k³aœæ tapety

z w³ókna szklanego. Pokrycie takie wzmacnia

pod³o¿e, a dekoracyjne sploty w³ókien tapety

nadaj¹ œcianie estetyczny wygl¹d. 

Po przyklejeniu, tapety te maluje siê specjaln¹

farb¹ odporn¹ na wielokrotne zmywanie 

i szorowanie.  

Jak¹ tapetê przykleiæ
w przedpokoju?

(fot. LLEGACOL)

Pomarañczowa ttapeta ww ddu¿e

wzory tto eefektowna ddekoracja

salonu

Na œcianach uk³ada siê wszystkie rodzaje p³ytek

ceramicznych, do których mo¿na dokupiæ odpowied-

nie listwy ozdobne i dekory. Poniewa¿ glazura daje

powierzchniê bardzo trwa³¹, odporn¹ na szorowanie,

dzia³anie detergentów oraz wysokich temperatur (do

oko³o 160°C), jest najczêœciej stosowana do wykañcza-

nia œcian w pomieszczeniach wilgotnych, w kuch-

niach i ³azienkach. Ze wzglêdu na to, ¿e p³ytki 

œcienne nie s¹ nara¿one, tak jak p³ytki pod³ogowe, 

na œcieranie b¹dŸ uderzanie, nie musz¹ mieæ 

wysokich parametrów technicznych.

Jakie p³ytki ceramiczne s¹ odpowiednie do wykañczania œcian
w kuchni i ³azience?

Szare pp³ytki oo ddelikatnej,

matowej ffakturze iidealnie

pasuj¹ ddo kkuchni uurz¹dzonej

w nnowoczesnym sstylu

(fot. AAS CCREATION)

(fot. OOPOCZNO)
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