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Lekkie œcianki stanowi¹ przegrodê pe³-
nowartoœciow¹ – mo¿na im nadaæ doskona³¹
izolacyjnoœæ akustyczn¹; nadaj¹ siê do wy-
kañczania wszystkimi sposobami stosowany-
mi we wnêtrzach (malowanie, tapetowanie,
tynkowanie, ok³adanie p³ytkami ceramiczny-
mi); wytrzymuj¹ nawet znaczne obci¹¿enia od
wieszanych przedmiotów, np. szafek. Co wiê-
cej, stwarzaj¹ mo¿liwoœci, o które trudno przy
tradycyjnych œcianach murowanych. Ukrycie
w ich wnêtrzu instalacji ró¿nego rodzaju nie
sprawia trudnoœci. Wiercenie czy wycinanie
otworów jest ³atwe, nie wymaga stosowania
urz¹dzeñ udarowych. Mo¿na tym œcianom
nadawaæ atrakcyjne kszta³ty, np. ³ukowe.

Prosta konstrukcja 
Zasada stawiania œciany jest bardzo pro-

sta. W wybranym miejscu umieszcza siê szkie-
let noœny, zwyczajowo nazywany rusztem.

Dawniej u¿ywano do tego g³ównie ³at drew-
nianych. Obecnie powszechnie dostêpne sta-
³y siê specjalne cienkoœcienne profile metalo-
we. Do rusztu z obu stron mocuje siê p³yty i
– jeœli zachodzi taka potrzeba – umieszcza
miêdzy nimi materia³ izoluj¹cy akustycznie.
Izolacja cieplna w œcianach wewnêtrznych nie
jest potrzebna. Czasami te¿ wewn¹trz takiej
konstrukcji prowadzi siê przewody instala-
cyjne. Powierzchniê p³yt wyg³adza siê mas¹
szpachlow¹, ewentualne nierównoœci usuwa
przez szlifowanie. Na koniec wszystko po-
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Wœród konstrukcji 
wewnêtrznych stawianych

technologi¹ suchej 
zabudowy najbardziej 
rozpowszechnione s¹

œciany dzia³owe 
z p³yt gipsowo-kartono-
wych (g-k) lub gipsowo-

-w³óknowych (g-w). 
S¹ lekkie, tak ¿e mo¿na je

stawiaæ praktycznie 
w dowolnym miejscu. 

Dzielenie

PRZESTRZENI

Ś c i a n k i  d z i a ł o w e

fot. Knauf

Istotn¹ zalet¹ jest ³atwoœæ monta¿u. Mo¿e
siê go podj¹æ osoba o podstawowych umiejêt-
noœciach technicznych i wyposa¿ona w proste
narzêdzia: pi³a otwornica z drobnymi z¹bka-
mi, nó¿ z wymiennymi ostrzami trapezowy-
mi (potocznie nazywany no¿em do wyk³a-
dzin), strug, no¿yce do blachy, klocek szli-
fierski do mocowania papieru œciernego, pod-
stawowe przyrz¹dy pomiarowe. Spoœród elek-
tronarzêdzi nale¿y siê zaopatrzyæ w dwa.
Wiertarka udarowa jest potrzebna g³ównie na
wstêpnym etapie prac. Mo¿e wiêc wystarczyæ
jej wypo¿yczenie na dzieñ lub dwa. Drugie 
z narzêdzi, wkrêtarka, jest nieodzowne. Ka¿-
d¹ pe³n¹ p³ytê mocuje siê bowiem co najmniej
dwudziestoma wkrêtami, a p³yt jest kilka do
kilkunastu, zale¿nie od wielkoœci œcianki.
Rêczne ich wkrêcanie by³oby nie tylko ¿mud-
ne, ale i z niewielk¹ szans¹ na poprawnoœæ. Sz-
czególnie praktyczna jest wkrêtarka akumu-
latorowa.

Œcianki 
z p³yt



krywa siê farb¹. Jeœli œciana ma byæ pokryta
p³ytkami ceramicznymi lub tynkowana, etap
wyg³adzania mo¿na pomin¹æ.

O zaprojektowanie œcianki, przynajmniej
ogólne, warto jednak zwróciæ siê do fachowca.
Zale¿nie od miejsca, przeznaczenia, w³aœci-
woœci œcian i stropów oraz wymagañ odporno-
œci ogniowej i wilgotnoœciowej ustali on rodzaj,
a tak¿e rozmieszczenie elementów szkieletu,
liczbê i rodzaj warstw ok³adziny, ewentualnie
potrzebê uelastycznienia po³¹czeñ œcianki z
elementami konstrukcyjnymi budynku. Bez
takiego projektu grozi – w najlepszym razie
w³o¿enie w œciankê niepotrzebnie du¿o pie-
niêdzy i pracy. W gorszym – k³opoty pojawia-
j¹ce siê w trakcie u¿ytkowania: rysy, z³a izola-
cyjnoœæ akustyczna, odpadanie p³ytek. Jednym
z przypadków skrajnych mo¿e byæ zniszczenie
siê œcianki wskutek po¿aru (niestety, zawsze
mo¿liwego) w pomieszczeniu z jednej jej stro-
ny, zanim to z drugiej strony zdo³amy opró¿-
niæ z rzeczy wartoœciowych.

Montowanie œcianki
Pracê zaczyna siê od wyznaczenia linii,

przy których œciana bêdzie sta³a �. Trzeba je
zaznaczyæ na wszystkich powierzchniach, do
których ma przylegaæ: na pod³odze, suficie i
œcianach bocznych. Wa¿na jest precyzja, 
z jak¹ siê tê czynnoœæ wykona. Zawodowcy
coraz czêœciej pos³uguj¹ siê odpowiednimi
przyrz¹dami laserowymi. Do zaznaczania
d³ugich linii warto u¿ywaæ sznurka nasyco-
nego sproszkowan¹ kred¹ lub pigmentem.
Rozci¹ga siê go miêdzy punktami skrajnymi,
odci¹ga od œciany czy pod³ogi i puszcza. Wra-
caj¹c sprê¿yœcie, uderza on w powierzchniê 
i zostawia na niej œlad w postaci linii.

Poprawnoœæ wyznaczenia przebiegu œcia-
ny warto sprawdziæ kilka razy.

Drugi etap to zamocowanie obramowa-
nia rusztu. Sk³adaj¹ siê na nie: podwalina
przy pod³odze (z przerw¹ na otwór drzwiowy
lub przejœciowy), oczep przy suficie oraz s³up-
ki przy œcianach bocznych. Jako elementy po-
ziome stosuje siê profile o przekroju w kszta³-
cie litery U, oznaczane symbolem UW, na
pionowe – litery C (odpowiednio CW). Na
ogó³ wystarczaj¹ te z blachy gruboœci 0,6 mm,
wysokoœci ramion 40 lub 50 mm, szerokoœci
(czy fachowo: wysokoœci œrodnika) 50 mm �. 
Jeœli wewn¹trz œciany maj¹ przebiegaæ prze-
wody rurowe, u¿ywa siê profili szerokoœci 75
lub 100 mm. Stosuje siê je tak¿e, kiedy za-
chodzi potrzeba umieszczenia grubszej war-
stwy izolacji akustycznej. Z takim przypad-
kiem mamy do czynienia m.in., kiedy œciana

ma oddzielaæ czêœci budynku zajmowane
przez oddzielne rodziny – np. pokolenie star-
sze, spragnione ciszy, i m³odsze, wychowuj¹-
ce dzieci.

Tak¿e by ograniczyæ przenoszenie dŸwiê-
ków, miêdzy profilami a pod³o¿em warto umie-
œciæ paski izolacji akustycznej, np. z elastycz-
nej pianki poliuretanowej. Mo¿na te¿ u¿yæ spe-
cjalnej samoprzylepnej taœmy uszczelniaj¹cej.
Wchodzi ona zwykle w sk³ad oferty producen-
tów systemów z p³yt g-k. Przykleja siê j¹ do
spodu profili przed ich zamocowaniem.

Do mocowania najlepiej u¿yæ specjalnych
ko³ków rozporowych, tzw. do szybkiego mon-
ta¿u. Otwory na nie wierci siê w pod³o¿u po-
przez profil, a ko³ki wbija m³otkiem �.
W systemie tradycyjnym wierci siê otwory 
w stropie czy œcianie, osadza w nich ko³ki 
i przez otwory w elemencie ³¹czonym wpro-
wadza wkrêty. Trudno przy tym uzyskaæ wy-
magan¹ precyzjê; ca³y trud dok³adnego wy-
znaczania przebiegu œciany mo¿e pójœæ na
marne. Rozstaw punktów mocowania nie po-
winien byæ wiêkszy ni¿ 1 m.

Pozosta³e elementy rusztu – s³upki z pro-
fili CW – wstawia siê miêdzy podwalinê 
i oczep w odstêpach ustalonych w projekcie.
Najczêœciej jest to 60 cm osiowo, czyli od œrod-
ka do œrodka profila. P³yty bowiem ustawia siê
zwykle pionowo. Standardowa ich szerokoœæ
wynosi 120 cm. Na jedn¹ zatem przypadn¹
trzy profile CW: dwa na skraju, po³ow¹ wyso-
koœci ramion wystaj¹ce poza p³ytê, i jeden po-
œrodku. W przypadku p³yt g-w ³¹czonych na
spoinê (o czym dalej) odstêp ten trzeba o kil-
ka milimetrów zwiêkszyæ. Jeœli œcianka ma byæ
bardziej wytrzyma³a mechanicznie (ob³o¿ona
p³ytkami ceramicznymi lub w pomieszczeniu
wyj¹tkowo wysokim), trzeba profile CW zagê-
œciæ. Na ogó³ wystarcza zmniejszyæ rozstaw do
50 cm. To jednak jest mo¿liwe w przypadku
poziomego uk³adu p³yt. Przy pionowym nale-

¿y przyj¹æ odstêp 40 cm, tak by na szerokoœæ
p³yty przypada³a ca³kowita liczba profili (dwa
na skrajach i dwa poœrodku).

S³upki z profili CW, wsuniête w profil
podwalinowy, powinny wejœæ w oczep na g³ê-
bokoœæ przynajmniej 1 cm, ale nie wiêcej ni¿
3 cm. Jeœli s¹ za d³ugie, trzeba je przyci¹æ no-
¿ycami do blachy. Do profili UW mocuje siê
je nitami lub specjaln¹ zaciskark¹. Mo¿na jed-
nak nie mocowaæ wcale. Wystarczy luŸno roz-
mieœciæ w odstêpach mniej wiêcej takich, jak
przewidziane �. Ostatecznie ich po³o¿enie
zostanie ustalone przez zamocowanie do p³yt.

Teraz kolej na ok³adzinê. Do zwyk³ej œcia-
ny przedzielaj¹cej pokój wystarcza pojedyncza
warstwa p³yt gruboœci 12,5 mm po ka¿dej stro-
nie rusztu. Jeœli istniej¹ szczególne wymaga-
nia co do solidnoœci œcianki, lepiej u¿yæ p³yt 
15-mm. Przy zwiêkszonych wymaganiach 
co do odpornoœci ogniowej lub izolacyjnoœci
akustycznej uk³ada siê albo dwie warstwy p³yt,
albo jedn¹ warstwê p³yt gruboœci 20–25 mm.
P³yty standardowe, szerokoœci 120 cm, maj¹
d³ugoœci dostosowane do typowych wysokoœci
pomieszczeñ. Jeœli nasze liczy np. 260 cm,
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� Wyznaczanie linii œciany przy u¿yciu sznurka
barwi¹cego (fot. Rigips)

� Obramowanie rusztu

� Mocowanie profila UW przy u¿yciu ko³ka roz-
porowego do szybkiego monta¿u; obok – ko³ek
zwyk³y, mniej praktyczny

� Obramowanie po luŸnym wstawieniu profili
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najlepiej wybraæ takiej d³ugoœci p³yty. Ka¿da
bêdzie siêgaæ od pod³ogi do sufitu. Do wykañ-
czania – a to jedna z uci¹¿liwszych czynnoœci –
bêd¹ tylko styki pionowe. Niestety, nie wszê-
dzie takie p³yty da siê wnieœæ. Zw³aszcza ¿e jed-
na wa¿y bez ma³a 30 kg. Przy niesieniu trzeba
uwa¿aæ, ¿eby jej nie uszkodziæ, nie porysowaæ
œciany. Rzecz u³atwi skorzystanie z odpowied-
nich noside³ek. Ale to i tak trudne.

Tote¿ czasami wybiera siê p³yty mniejsze,
porêczniejsze w transporcie. Trzeba je ³¹czyæ nie
tylko w pionie, ale i w poziomie. Nie ma to zna-
czenia przy p³ytach g-w. Wszystkie ich krawê-
dzie s¹ jednakowe, elementy maj¹ kszta³t pro-
stopad³oœcianu. Jednakowo zatem ³¹czy siê je
wzd³u¿ i wszerz. Natomiast w p³ytach g-k tyl-
ko wzd³u¿ne krawêdzie s¹ fabrycznie uformo-
wane tak, by u³atwiæ wykañczanie. Poprzeczne
trzeba przygotowaæ samemu, o czym ni¿ej.

P³yty wniesione do pomieszczenia trzeba
u³o¿yæ p³asko, najlepiej stron¹ licow¹ do góry.
Ukosem przy œcianie mo¿na je postawiæ tylko
na bardzo krótko. Na pewno nie do nastêpne-
go dnia. Mog³yby siê trwale wybrzuszyæ, a to
w zasadzie wyklucza ich wykorzystanie.

Mocowanie zaczyna siê od jednej ze œcian
bocznych �. P³ytê dostawia siê 0,5 cm od
niej stron¹ spodni¹ (t¹ z napisami) do rusztu,
z pozostawieniem przeœwitu 0,5–1 cm. Po-
mo¿e w tym wsuniêcie podk³adek odpowied-
niej gruboœci. Jeœli wysokoœæ pomieszczenia
nie jest równa d³ugoœci p³yt, trzeba je odpo-
wiednio przyci¹æ.

P³ytê przykrêca siê najpierw do profila CW
umocowanego do œciany (startowego). W przy-
padku najprostszym, przez nas tu opisywanym,
u¿ywa siê blachowkrêtów œrednicy 3,5, d³ugo-

œci 25 mm. Wprowadza siê je niezbyt blisko
brzegu p³yty: co najmniej 1 cm od niej, jeœli jest
przykryta kartonem, a 1,5 cm, jeœli tej pow³oki
nie ma. Rozmieszcza siê je nie rzadziej ni¿ 
co 25 cm. W przypadku ok³adziny dwuwar-
stwowej pierwsz¹ warstwê wystarcza zamocowaæ
co 75 cm. Dopiero drug¹ mocuje siê co 25 cm,
wkrêtami odpowiednio d³u¿szymi, 35-mm.

Praktycznie jest zacz¹æ od dwóch wkrê-
tów skrajnych (przy pod³odze i przy suficie),
a potem wype³niæ resztê.

Jak wspomnieliœmy, nale¿y siê przy tym
pos³ugiwaæ wkrêtark¹ elektryczn¹. To trzeba
umieæ. Nie jest to nic szczególnie trudnego.
Wystarczy poœwiêciæ kilka czy kilkanaœcie
wkrêtów, kawa³ek p³yty oraz odcinek profila 
i przeæwiczyæ tê kolejnoœæ: osadziæ wkrêt 
w krzy¿akowej koñcówce urz¹dzenia, przy³o-
¿yæ prostopadle do p³yty, w³¹czyæ obroty, 
z jednoczesnym pchniêciem narzêdzia, przy-
trzymaæ, a¿ zaterkocze sprzêgie³ko. Trzeba na-
braæ pewnej wprawy, by wkrêcanie zakoñczyæ
we w³aœciwym momencie. To wa¿ne zw³aszcza
w przypadku p³yt g-k. £eb wkrêta powinien
byæ lekko zag³êbiony w kartonie, ale go nie
uszkadzaæ. Bez wzglêdu na materia³ (g-k czy
g-w) w ¿adnym razie nie powinien wystawaæ.

W obu przypadkach stosuje siê specjalne
wkrêty z ³bem sto¿kowym, a œciœlej – tr¹bko-
wym. We wkrêtach do p³yt g-w jest on za-
opatrzony w wypustki skrawaj¹ce, tzw. w¹sy.
Masa gipsowo-w³óknowa bowiem nie jest, tak
jak karton, podatna na wgniecenie. Trzeba j¹
usun¹æ, by ³eb wkrêta móg³ siê zag³êbiæ bez
wykruszania materia³u �. 

Wkrêt wprowadzony wadliwie (zbyt p³yt-
ko lub za g³êboko, krzywo, z wykruszeniem ma-
teria³u wokó³) trzeba usun¹æ, a p³ytê zamocowaæ
wprowadzonym poprawnie obok. Uszkodzenia
zostan¹ potem przykryte mas¹ szpachlow¹.

S³upków, jak napisaliœmy, mo¿na nie mo-
cowaæ do podwaliny i oczepu. W takim przy-
padku po umocowaniu p³yty do profila przy-
œciennego, do drugiego jej brzegu przysuwa
siê s³upek trzeci od œciany (czyli drugi luŸny).
Tym razem ustawia siê go dok³adnie – tak by
krawêdŸ p³yty znalaz³a siê na jego œrodku lub
kilka milimetrów od niego w wypadku p³yt
g-w ³¹czonych na spoinê (o czym ni¿ej).
Przykrêca siê p³ytê do niego, rozmieszczaj¹c
wkrêty tak samo jak przy œcianie. Teraz s³u-
pek drugi ustawia siê na œrodku p³yty i przy-
krêca j¹ do niego. Wkrêty mo¿na tu rozmie-
œciæ nieco rzadziej – co 30 cm.

Do ods³oniêtej po³owy profila skrajnego
przykrêca siê drug¹ p³ytê. Gipsowo-kartonow¹
dosuwa siê do pierwszej na styk. Gipsowo-

w³óknow¹ – zale¿nie od przyjêtego sposobu ³¹-
czenia. S¹ tu dwie mo¿liwoœci. Albo pozostawia
siê miêdzy nimi szczelinê szerokoœci równej po-
³owie gruboœci p³yty, czyli zazwyczaj 6 mm, do
póŸniejszego wype³nienia mas¹ szpachlow¹. W
zachowaniu tej odleg³oœci pomog¹ odpowied-
niej gruboœci przek³adki. Szerokoœæ szczeliny
nale¿y uwzglêdniæ przy rozmieszczaniu s³up-
ków. Druga mo¿liwoœæ to sklejenie krawêdzi
specjalnym dwusk³adnikowym klejem poli-
uretanowym. W tym wypadku p³yty dosuwa siê
na styk, po powleczeniu krawêdzi tym klejem.

Jak zawsze, trzeba zostawiæ pó³centyme-
trow¹ szczelinê nad pod³og¹ i pod sufitem.

W ten sam sposób dostawia siê kolejne p³y-
ty, a¿ do miejsca wyznaczonego na otwór przej-
œciowy lub drzwiowy  �. Rzadko siê zdarza bu-
dowanie œciany dzia³owej bez niego. Nie powi-
nien siê zaczynaæ równo z koñcem kolejnej p³y-
ty. Styk p³yt nad nim powinien byæ w stosunku
do oœcie¿y bocznych przesuniêty o co najmniej
15 cm. Najproœciej jest ustawiæ dwa dodatkowe
profile CW wysokoœci takiej jak otwór i u góry
je po³¹czyæ profilem UW. Na nim zaœ, ju¿ zgod-
nie z rytmem, umieœciæ krótkie s³upki siêgaj¹-
ce oczepu. Jeœli z jakichœ powodów nie ma mo¿-
liwoœci odpowiedniego umiejscowienia otwo-
ru, trzeba do niego dostosowaæ uk³ad p³yt, od-
powiednio je przycinaj¹c.

Tak czy owak w miejscu otworu trzeba
p³yty odpowiednio przycinaæ. Jest na to kil-
ka sposobów. Zacznijmy od zasad ogólnych.

Kiedy linia ciêcia jest prosta (skracanie lub
zwê¿anie elementu), ostrym no¿em nacina siê
przy liniale p³ytê od strony licowej i prze³amu-
je. Przy p³ycie g-w to na ogó³ wystarcza. Jeœli
jednak potrzebne s¹ krawêdzie precyzyjne, na-
le¿y element ci¹æ pi³¹ do drewna. W p³ycie g-k
trzeba po jej prze³amaniu przeci¹æ tak¿e karton
od strony spodniej �.  Czynnoœci te naj³atwiej
przeprowadza siê na stosie p³yt, s³u¿¹cym tu ja-
ko stó³. Wystarczy tê ciêt¹ wysun¹æ na odpo-
wiedni¹ odleg³oœæ. Kiedy zosta³o ju¿ niewiele
p³yt, trzeba sobie radziæ inaczej – np. do prze-
³amania ustawiæ p³ytê pionowo.

Przy linii ³amanej (mamy z ni¹ do czy-
nienia w przypadku drzwi) jedn¹ jej czêœæ
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� Zamocowanie pierwszej p³yty

� Wkrêty do p³yt oraz ich zag³êbienie – po-
prawne i wadliwe

�	Uk³ad profili przy otworze drzwiowym
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przecinamy pi³¹ p³atnic¹ lub wyrzynark¹
elektryczn¹, a dopiero drug¹ w sposób prost-
szy, przez naciêcie i prze³amanie. Otwory
okr¹g³e, np. pod gniazda elektryczne, wyci-
na siê wiert³em pi³kowym (otwornic¹ do
drewna).

Ciêcia nie musz¹ byæ nadzwyczaj precy-
zyjne. Im jednak dok³adniej siê je wykona, tym
mniej bêdzie potem roboty przy wykañczaniu.

Je¿eli otwór ma mieæ sklepienie ³ukowe,
to – oczywiœcie – wzd³u¿ takiej linii trzeba
przeci¹æ p³ytê. Najlepiej u¿yæ do tego wyrzy-
narki elektrycznej.

Wykoñczywszy otwór drzwiowy (ewentu-
alne osadzenie oœcie¿nicy to temat osobny) po-
suwa siê dalej, a¿ do drugiej œciany. Ostatni¹
p³ytê przy niej najprawdopodobniej trzeba bê-
dzie przeci¹æ wzd³u¿. I tak ruszt zosta³ ob³o¿o-
ny z jednej strony. Zanim siê przyst¹pi do ok³a-
dania drugiej, trzeba w œcianie umieœciæ insta-
lacje: elektryczne, telefoniczne, komputerowe.
Mo¿e te¿ byæ wodoci¹gowa; na odp³ywow¹ 
w takiej œcianie jest za ma³o miejsca. W œrod-
nikach profili CW s¹ ponacinane otwory 
w kszta³cie litery H. Po odchyleniu skrzyde³ek
uzyskuje siê otwór na przepuszczenie przewo-
dów 
. Na tym etapie warto te¿ w ok³adzinie
osadziæ puszki gniazdek, wy³¹czników czy roz-
dzielaczy elektrycznych. Mo¿na je wprawdzie
osadziæ tak¿e od zewn¹trz, w gotowej œciance,
ale wówczas nie mo¿na ich od ty³u okleiæ,
zgodnie zasadami sztuki, mas¹ szpachlow¹.

Czêsto te¿ umieszcza siê w œcianie izola-
cjê akustyczn¹ �. Nie jest konieczna, zw³asz-
cza w œcianie z otworem przejœciowym bez
drzwi. Ale jeœli np. po dwóch latach przyjdzie
jednak jakieœ drzwi zamontowaæ? Ograni-
czenie przenikania dŸwiêków oka¿e siê wska-
zane. Lepiej wówczas dostosowaæ sam otwór,
ni¿ demontowaæ ca³¹ œciankê.

Izolacjê akustyczn¹ stanowi¹ p³yty we³-
ny mineralnej – szklanej lub skalnej. Pierw-
sza jest dro¿sza, ale sztywniejsza. Wystarczy
j¹ wcisn¹æ miêdzy s³upki. Druga mo¿e siê
osuwaæ pod w³asnym ciê¿arem. Trzeba j¹
przed tym zabezpieczyæ, np. przeci¹gaj¹c
miêdzy s³upkami drut wi¹za³kowy.

Przy ok³adaniu p³ytami drugiej strony
œciany zachowuje siê ogóln¹ zasadê budowla-
n¹, ¿e spoiny musz¹ siê mijaæ�. W tym przy-
padku oznacza to, ¿e tam, gdzie siê zaczyna³o

�	Przecinanie p³yty g-k: naciêcie kartonu z jed-
nej strony, a po obróceniu i nad³amaniu p³yty
przeciêcie kartonu z drugiej strony


 Wyciêcia w profilu CW, umo¿liwiaj¹ce prze-
puszczanie przewodów

� Wk³adanie we³ny mineralnej miêdzy profile CW
(fot. Rigips)

1Co zrobiæ, aby pomiêdzy p³ytami gipsowymi po
jakimœ czasie nie by³o pêkniêæ?
Stela¿, na którym mocowane s¹ p³yty, musi

byæ odizolowany od reszty œcian taœm¹ elastycz-

n¹ t³umi¹c¹ drgania, a jego konstrukcja wyko-

nana zgodnie z zasadami monta¿u zalecanymi

przez producenta systemu. Styki p³yt musz¹ byæ

fabrycznie ukszta³towane, a w miejscach gdzie

by³y przycinane, krawêdzie trzeba zukosowaæ.

Spoiny trzeba zbroiæ taœm¹ z w³ókna szklanego

lub papierow¹ - tylko wtedy uzyskuje siê w³a-

œciw¹ wytrzyma³oœæ po³¹czenia. 

2Rury do rozprowadzania ciep³ego powietrza  zo-
sta³y owiniête we³n¹ i przewi¹zane drutem wi¹-

za³kowym (aby we³na dobrze siê trzyma³a). Potem
zosta³y obudowane p³ytami g-k. Czy drut mo¿e ko-
rodowaæ i œlady tego pojawi¹ siê na p³ycie?

Jeœli drut nie styka siê bezpoœrednio z gip-

sem lub zapraw¹ szpachlow¹, nie ma niebezpie-

czeñstwa wyst¹pienia jego korozji. Nawet jeœli

miejscami dotyka do p³yty, to warstwa kartonu

stanowi wystarczaj¹c¹ ochronê, chyba ¿e do-

sz³oby do jej silnego zawilgocenia.

3Czy p³yty gipsowo-kartonowe wymagaj¹ fazo-
wania, czy nie jest to konieczne?
Fazowanie krawêdzi ciêtych jest konieczne,

gdy¿ tylko wtedy mo¿na zapewniæ wystarczaj¹-

c¹ wytrzyma³oœæ po³¹czenia. Zaleca siê równie¿

pozostawienie na z³¹czach odstêpu 3-5 mm,

dziêki czemu gips szpachlowy wejdzie na ca³¹

gruboœæ p³yty. 

4Chcê po³o¿yæ w ³azience p³yty g-k. Jak¹ farb¹
mo¿na je pomalowaæ?
P³yty ( w ³azience stosujemy wodoodpor-

ne) równie¿ trzeba chroniæ przed dzia³aniem

wilgoci, a wiêc najlepiej malowaæ je farbami

tworz¹cymi trudnoprzepuszczaln¹ lub nieprze-

puszczaln¹ dla wilgoci pow³okê. Farby takie

produkuj¹ np. firmy Polifarb Cieszyn, Polifarb

Dêbica. 

5Po kilku miesi¹cach od monta¿u sufitu podwie-
szanego p³yty g-k zaczê³y siê wyginaæ na ³¹cze-

niach. Okaza³o siê, ¿e metalowe profile nie wytrzy-
ma³y ich ciê¿aru. Jak kupowaæ profile, aby nie tra-
fiæ na oszukane?

Nale¿y kupowaæ tylko profile znanych

firm, np. Rigips. Ta firma wprowadzi³a na ry-

nek profile z blachy ryflowanej Ultrastil,

o zwiêkszonej sztywnoœci.
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od p³yty pe³nej, teraz zaczyna siê od po³ówko-
wej. Tak wiêc, jeœli po pierwszej stronie styk
p³yt wypad³ na s³upkach trzecim, pi¹tym itd.,
po drugiej wypadnie na drugim, czwartym itd.

Ta zasada obowi¹zuje te¿, gdy siê korzy-
sta z p³yt krótszych ni¿ wysokoœæ pokoju, czy-
li trzeba je ³¹czyæ na d³ugoœci. Ich styki nie
mog¹ siê uk³adaæ w jednej linii. Musz¹ siê
mijaæ co najmniej o 0,5 m.

Tym razem dostêpu od spodu nie bêdzie.
Warto wiêc puszki instalacyjne obsadziæ przed
zamocowaniem p³yt. Nie mog¹ wypadaæ na-
przeciw tych z drugiej strony. Materia³ izola-
cyjny bowiem mo¿e byæ œciœniêty do gruboœci
nie mniejszej ni¿ 3 cm. Tak wiêc jeœli np. po

obu stronach otworu drzwiowego maj¹ siê zna-
leŸæ wy³¹czniki, ten drugi powinien byæ za-
montowany nieco wy¿ej, ni¿ej, bli¿ej oœcie¿-
nicy lub dalej ni¿ zamontowany wczeœniej.

Jak wspomnieliœmy, poprzeczne krawê-
dzie p³yt g-k nie s¹ fabrycznie przystosowane
do ³¹czenia. Trzeba je wiêc przygotowaæ. Po-
lega to na tzw. sfazowaniu krawêdzi: do 2/3
gruboœci œcina siê je ukoœnie pod k¹tem oko-
³o 30°. Mo¿na to zrobiæ no¿em. Jeœli jednak
takich krawêdzi jest du¿o, warto siê zaopa-
trzyæ w strug k¹towy. Przy jego u¿yciu praca
jest znacznie ³atwiejsza. Trudno jednak unik-
n¹æ wystrzêpienia kartonu. Wypada to zaœ po
stronie licowej. Mo¿e wiêc przeszkadzaæ 
w wykañczaniu powierzchni. Warto j¹ zatem
wyg³adziæ strugiem tarnikiem lub papierem
œciernym. Na styku dwóch takich krawêdzi
powstaje bruzda o przekroju trójk¹tnym .

Wykoñczenie
Po obustronnym ob³o¿eniu rusztu p³yta-

mi trzeba je po³¹czyæ w jedn¹ ca³oœæ, a przy
okazji ukryæ ³by wkrêtów. S³u¿y do tego ma-
sa szpachlowa. Jej rodzaj i sposób nak³adania
zale¿¹ od typu krawêdzi. 

Przy p³ytach g-w, jeœli nie s¹ uk³adane na
styk i sklejane, mas¹ gipsow¹ z dodatkiem w³ó-
kien celulozowych wype³nia siê po prostu szcze-
linê miêdzy nimi, najlepiej w dwóch etapach.
Przy pierwszym szpachlowaniu trzeba zadbaæ
przede wszystkim o dok³adne jej wype³nienie.
Przy szpachlowaniu powtórnym powierzchniê
spoiny siê wyg³adza, a tak¿e przykrywa g³ówki
wkrêtów i ewentualne uszkodzenia. Zaschniê-
t¹ masê zeszlifowuje siê równo z powierzchni¹
p³yt. Po usuniêciu py³u mo¿na jeszcze przepro-
wadziæ szpachlowanie koñcowe.

Sposób wykañczania styków p³yt g-k za-
le¿y od typu krawêdzi. Jeœli jest pó³okr¹g³a,
wystarczy je wype³niæ mas¹ szpachlow¹ z do-
datkiem w³ókien szklanych: najpierw po-
przecznymi ruchami szpachli, staraj¹c siê wci-
sn¹æ jak najg³êbiej, potem ruchem jednostaj-
nym wzd³u¿. Szpachlowanie ³bów wkrêtów
nie sprawia k³opotu, jeœli s¹ poprawnie zag³ê-
bione. Wystaj¹ce (ale o nie wiêcej ni¿ 0,5 mm!)
mo¿na zamaskowaæ, nak³adaj¹c masê dwu-
krotnie. KrawêdŸ sp³aszczona jest przezna-
czona do szpachlowania mas¹ zwyk³¹, z u¿y-
ciem taœmy zbroj¹cej: nak³ada siê masê, wci-
ska taœmê i na ni¹ nanosi siê drug¹ warstwê
masy. KrawêdŸ pó³okr¹g³¹ sp³aszczon¹ mo¿-
na szpachlowaæ na oba sposoby.

Firma Rigips wprowadzi³a szczególny
rodzaj krawêdzi, o symbolu Pro: p³askiej, na
szerokoœci kilku centymetrów od brzegu nie-

znacznie zag³êbionej w stosunku do reszty
p³yty. W to wg³êbienie wkleja siê samoprzy-
lepn¹ taœmê zbroj¹c¹ i ca³oœæ (³¹cznie z ³bami
wkrêtów, umiejscowionych w tej strefie) po-
krywa cienk¹ warstw¹ masy szpachlowej �.
Zazwyczaj wystarcza jednokrotne jej na³o¿e-
nie. Kiedy wyschnie, nanosi siê równie¿ cien-
k¹ warstewkê miêkkiej, szybkoschn¹cej ma-
sy wykoñczeniowej.

Bruzdê, powsta³¹ na styku dwóch krawê-
dzi przygotowanych nie fabrycznie, lecz przez
zukosowanie, wype³nia siê zwyk³¹ mas¹ szpa-
chlow¹. Po jej wyschniêciu nak³ada siê taœmê
zbroj¹c¹ i spoinê maskuje kolejn¹ warstewk¹
masy szpachlowej. Rozprowadza siê j¹ szero-
ko, po 30 cm w ka¿d¹ stronê, by bezboleœnie
„zgubiæ” powsta³¹ wypuk³oœæ. Z taœmy zbro-
j¹cej mo¿na zrezygnowaæ, jeœli siê tak¹ spoinê
wzmocni od spodu dodatkowym profilem,
przykrêconym do obu stykaj¹cych siê p³yt.

W ka¿dym przypadku po zaschniêciu
szpachlówki ca³¹ jej powierzchniê szlifuje siê
papierem œciernym o uziarnieniu 60. Do-
k³adnie, ale nie za mocno. To wa¿ne zw³asz-
cza w wypadku p³yt g-k: chodzi o to, by nie
uszkadzaæ kartonu. Granica miêdzy nim 
a szpachlówk¹ powinna byæ p³ynna, bez ostro
zarysowanych krawêdzi.

Szczelinê miêdzy ok³adzin¹ a œcianami,
pod³og¹ i sufitem najlepiej wype³niæ elastycz-
n¹ mas¹ akrylow¹.

Przed pomalowaniem warto œcianê za-
gruntowaæ, by wyrównaæ nasi¹kliwoœæ. 
W przeciwnym razie farba wysycha³aby nie-
równo i na jej powierzchni by³oby widaæ 
np. miejsca szpachlowania. Gruntowanie nie
jest tak wa¿ne przy innych sposobach wykañ-
czania œciany. Jeœli ma ona byæ nara¿ona na
bezpoœrednie oddzia³ywanie wody (np. stoi
przy niej kabina natryskowa), to nie wystarczy
u¿ycie p³yt impregnowanych i ob³o¿enie p³yt-
kami ceramicznymi. Uprzednio trzeba ok³a-
dzinê pokryæ membran¹ wodoszczeln¹, 
tzw. foli¹ w p³ynie. Tak¹ sam¹ membran¹ war-
to w pomieszczeniach mokrych pokryæ pas
wysokoœci 15 cm od pod³ogi oraz otoczenie
otworów na przepuszczenie tzw. podejœæ wod-
nych (np. przy³¹czenie baterii) i same otwory.

n

Opisany tok czynnoœci odnosi siê do przy-
padku najprostszego i najczêstszego: ok³a-
dzina jednowarstwowa na s³upkowym rusz-
cie pojedynczym. Wspomnieliœmy jedynie 
o mocowaniu podwójnej warstwy p³yt. Nale-
¿y dodaæ, ¿e w tym wypadku, jak i w ka¿dym
w budownictwie, ¿adne spoiny nie mog¹ siê
pokrywaæ ani krzy¿owaæ.

Dombudujemy2 0 0 4 6

Ś c i a n k i  d z i a ł o w e

�	Zasada mijania siê spoin w obrêbie jednej
ok³adziny i w dwóch ok³adzinach

	Sposoby szpachlowania ró¿nego rodzaju kra-
wêdzi w przekroju (u góry) i wygl¹d œciany po za-
szpachlowaniu

� Etapy wykañczania spoiny Rigips Pro – od gó-
ry: naklejenie taœmy we wg³êbieniu, zaszpa-
chlowanie wstêpne i wyg³adzaj¹ce (fot. Rigips)
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Elementem zabudowy wnêtrz, zyskuj¹cym
coraz wiêksz¹ popularnoœæ, s¹ œcianki dzia³o-
we z pustaków szklanych, potocznie zwanych
(choæ niepoprawnie) luksferami. Pomieszcze-
nie, oddzielone od okien tak¹ œciank¹, pozo-
staje doœwietlone. Ponadto nieŸle izoluje ona
akustycznie, m.in. dziêki temu, ¿e pustaki s¹
wype³nione powietrzem. Co nie mniej wa¿ne,
stanowi ona interesuj¹cy element dekoracyjny
�. Wspó³czesne wyroby, starannie wykoñczo-
ne, s¹ dostêpne w wielu kolorach i wzorach �. 

Tradycyjnie ³¹czy³o siê je zapraw¹ ce-
mentow¹. By³a to wiêc typowa murarka, czy-
li zabudowa mokra. Obecnie dostêpne s¹ sys-
temy pozwalaj¹ce montowaæ takie œcianki na
sucho, przy u¿yciu elementów drewnianych,
aluminiowych, z tworzyw sztucznych. Z re-
gu³y prac tych mo¿na siê podj¹æ bez szcze-
gólnego przygotowania fachowego. Monta¿
polega na uformowaniu ramy noœnej, przy-
mocowanej do œciany i pod³ogi, a nastêpnie
wype³nieniu jej pustakami. Tak¹ przegrod¹
czêsto wydziela siê z pomieszczenia jakiœ
otwarty fragment, nie biegnie wiêc ona od
œciany do œciany.

W jednym z systemów, o nazwie Drew-
glass �, ramê stanowi¹ listwy pionowe i po-
ziome o kszta³cie p³ytkich rynieniek. £¹czy
siê je klejem do drewna i dodatkowo przy-
krêca k¹towniki metalowe oraz kotwi siê do
œciany i pod³ogi przy u¿yciu wkrêtów i ko³-
ków rozprê¿nych. W listwie poziomej usta-
wia siê kolejno pustaki, przedzielaj¹c je ³¹cz-
nikami pionowymi. £¹czniki wysokoœci pu-
staka maj¹ przekrój w kszta³cie p³askiej lite-
ry H, doœæ skomplikowany uk³ad zamków 
i po dwa ko³ki na krawêdzi. Nale¿y je skiero-
waæ ku górze. Po skoñczeniu warstwy nak³a-
da siê ³¹cznik poziomy. Ma on postaæ desecz-
ki o przekroju takim jak ³¹czniki pionowe.
Jest zaopatrzony w pary otworów rozmiesz-
czone tak, ¿e wchodz¹ w nie ko³ki ³¹czników
pionowych. Na koñce ³¹cznika poziomego
nak³ada siê klej do drewna, a dodatkowo z li-
stwami pionowymi ³¹czy siê go k¹townikami
metalowymi, tak jak obramowanie. I tak ko-
lejne rzêdy. Najwy¿szy przykrywa siê listw¹
poziom¹, jak zwykle przyklejan¹ do piono-
wych. Œcianka gotowa. Rolê spoin pe³ni¹
drewniane zakoñczenia ³¹czników.

Na inny system, o nazwie SteckFix,  �
sk³adaj¹ siê:
n aluminiowe profile ramowe (w tym kom-

pensacyjne, z prowadnicami umo¿liwiaj¹-
cymi dostosowanie do wybranej wysoko-
œci œciany, jeœli nie jest ona krotnoœci¹ wy-
miarów pustaka),

n k¹towniki do ³¹czenia tych profili,
n poliamidowe zaciski Combi-Clips, ustala-

j¹ce po³o¿enie pustaków oraz szerokoœæ
spoiny (3,5 mm),

n p³askowniki zbroj¹ce 50 x 3 mm z ocyn-
kowanej stali,

n bezbarwne szczeliwo silikonowe do wy-
kañczania spoin.

Profile ramowe spina siê k¹townikami,
powleczonymi cienk¹ warstw¹ silikonu, osa-
dza w prowadnicach i dodatkowo spina z³¹cze
nitami lub blachowkrêtami. Jej wymiar do-
biera siê tak, by górny profil kompensacyjny
mia³ 2–3-mm luz monta¿owy. Zmontowan¹
ramê zamocowuje siê w dwóch p³aszczyznach,
np. œciana–pod³oga lub pod³oga–sufit. Roz-
staw punktów mocowania nie mo¿e byæ
mniejszy ni¿ 80 cm. Pustaki uk³ada siê w ra-
mie, zatrzaskuj¹c klipsami. Co dwa umieszcza
siê p³askowniki zbroj¹ce, wzd³u¿ krótszego bo-
ku ramy. Kszta³t Combi-Clipsów umo¿liwia
ich zapinanie na zbrojeniu. Tam, gdzie zbro-
jenia nie ma, klipsy umieszcza siê poœrodku s¹-
siednich pustaków. Tam, gdzie s¹ – w miejscu
krzy¿owania siê spoin. Pozostawiony luz mon-
ta¿owy umo¿liwia u³o¿enie ostatniej warstwy
pustaków wraz z klipsami; w razie potrzeby
rozsuwa siê je, np. œrubokrêtem.

Silikon rozprowadza siê w szczelinach miê-
dzy pustakami, zaczynaj¹c od dolnego rogu i po
przek¹tnej w kierunku rogu górnego. W miej-
scach krzy¿owania siê spoin nale¿y go wpuœciæ
nieco wiêcej. Starannoœæ wykonania tej czyn-
noœci przes¹dza o wygl¹dzie gotowej œcianki.

n

� Przyk³ady nowoczesnych dekoracyjnych pu-
staków szklanych (fot. Sun-Grand)

�		System SteckFix; u do³u – przekrój przyk³a-
dowego rozwi¹zania

�	Taka œcianka doœwietla pomieszczenie (fot.
Vitrosilicon)

�	System Drewglass; u góry w kó³ku – ³¹cznik
pionowy, u do³u – niektóre szczegó³y

Œcianki z pustaków szklanych

fot. Lid-Ren


