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Remont/Modernizacja

Renowacja cian poprawia estetyk  wn trz, jest niezb dna po 

zako czeniu prac zwi zanych z wymian  instalacji domowych, 

a tak e po zmianie uk adu pomieszcze , czyli wtedy, gdy dostawiane 

s  nowe ciany.

Tynki 
ciany zazwyczaj pokryte s  wypraw  tynkarsk , która je 

wyrównuje, ukrywa instalacj  elektryczn  i jest pod o em pod farby, 

p ytki ceramiczne lub tapety. W starszych domach tynki mog

wymaga  remontu, je li ujawniaj  si  ich wady: 

 powierzchniowe – tynk jest nierówny, chropowaty, z uszkodzeniami,

 strukturalne – tynk nie jest dostatecznie twardy (ma zbyt ma o spoiwa 

cementowego lub wapiennego) lub traci przyczepno  do pod o a. 

REMONT/MODERNIZACJA

ciany wewn trzne Cezary Jankowski
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Odnawianie 
cian

Remontowane ciany

mo na pokry  g adzi ,

pomalowa , wytapetowa ,

przyklei  p ytki ceramiczne 

lub zamontowa  panele cienne.

Do ka dego sposobu wyko czenia

powierzchnie cian trzeba 

odpowiednio przygotowa .
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ciany wewn trzne

Uszkodzenia powierzchniowe naprawia 

si  przez na o enie warstwy wyrównuj -

cej, np. g adzi, natomiast wady struktural-

ne wymagaj  zwykle usuni cia ca ej wypra-

wy i otynkowania cian na nowo. Czasami 

mo na ograniczy  si  do wzmocnienia 

zniszczonych wypraw lub pokry ciany 

p ytami z suchego tynku. 

P kni cia tynku s  najcz ciej skutkiem 

niestabilno ci pod o a: osiadania cian, 

ich drga , s abego przewi zania murów. 

Naprawianie takich uszkodze  trzeba rozpo-

cz  od usuni cia ich przyczyny, zw aszcza 

gdy proces niszczenia post puje. Zdarza si

jednak i tak, e tynk u o ony na nowych mu-

rach p ka i po naprawieniu p kni cia nie poja-

wiaj  si  ponownie, bo mury przestaj  osiada .

 Powierzchniowe p kni cia tynków mog

by  spowodowane skurczem masy tynkar-

skiej (zbyt du o spoiwa, zbyt szybkie wysy-

chanie). Je li nie spowodowa y one odspa-

jania tynku, wystarczy je naprawi  przez 

naci gni cie warstwy wyrównuj cej.

Je li stary tynk uszkodzony jest na nie-

wielkiej powierzchni ciany, trzeba go sku

i po o y  nowy o takiej strukturze, jaka jest 

na pozosta ej cz ci ciany. 

 Tradycyjny tynk cementowo-wapienny 

stosuje si  na powierzchnie stosunkowo nie-

wielkie lub w pomieszczeniach nienara o-

nych na wilgo .

 Przed na o eniem tynku pod o e warto 

zagruntowa . ciany wewn trzne, zw asz-

cza te wykonane z materia ów ceramicz-

nych lub betonu komórkowego, zwykle maj

niewielk  wilgotno  i podczas nak adania 

tynku intensywnie odci gaj  wod  z zapra-

wy, co utrudnia jej wi zanie. 

 Je li powierzchnia do otynkowania jest 

ma a, nie op aca si  samodzielnie przygoto-

wywa  zaprawy tynkarskiej: lepiej kupi  go-

towe, suche mieszanki, które po zmieszaniu 

z wod  s  gotowe do u ycia. Nie wymaga-

j  te  nak adania tzw. obrzutki z mocnej za-

prawy cementowej z dodatkiem wapna, po-

niewa  maj  dobr  przyczepno . Mo na je 

nak ada  jednowarstwowo. 

 Zamiast tradycyjn  zapraw , ciany mo -

na wyprawi  tynkiem gipsowym lub wa-

pienno-gipsowym: atwiej wyg adzaj  one 

powierzchni  i maj  krótszy czas wysycha-

nia. Jednak w pomieszczeniach „mokrych” 

trac  na wytrzyma o ci, dlatego nie nale y

ich stosowa  na przyk ad pod p ytki cera-

miczne w azience – w takim miejscu lepiej 

zastosowa  zapraw  cementowo-wapienn .

Tynki z p yt 
gipsowo-kartonowych
Zamiast naprawia  stary, uszkodzony tynk, 

mo na odnowi  pomieszczenie przy u yciu

p yt gipsowo-kartonowch. A oto jakimi 

sposobami si  je mocuje:

Przyklejanie. Stosuje si  na surowych 

cianach lub takich, z których skuto tynk:

  je li ciany s  proste i równe, na spód p yt

nak ada si  placki z gipsowej zaprawy 

klejowej i dociska je do ciany,

 do cian nierównych przykleja si  pasy 

p yty szeroko ci ok. 5 cm w odst pach co 

60 cm, tak by utworzy y równ  p aszczyzn .

W tym celu stosuje si  grubsz  lub cie sz

Ocena stanu tynków
Nierówno ci powierzchni mo na oceni ,

przyk adaj c do cian w kilku miejscach i pod 

ró nym k tem dwumetrow at . Je li prze-

wity i wybrzuszenia pod at  nie przekraczaj

2 mm, tynk nie wymaga wyrównywania. 

Spoisto  tynku sprawdza si , zarysowu-

j c powierzchni  np. monet : na tynku o za-

dowalaj cej spoisto ci pozostanie p ytki lad 

bez wykrusze  pod o a. 

Przyczepno  tynku ocenia si , opuku-

j c jego powierzchni  niewielkim m otkiem. 

G uchy odg os wiadczy o tym, e tynk nie 

trzyma si  pod o a. 

Przygotowanie 
tynków do 
odnawiania

Zakres przygotowa  do odnawiania tynków 

zale y od rodzaju farb lub materia u, jakimi 

s  one pokryte: 

 pojedyncza pow oka z farb akrylowych: je-

li farba dobrze trzyma si cian, nie trzeba 

jej usuwa ,

 wielowarstwowa pow oka z farb akrylowych: 

zwykle usuwa si  z nich wszystkie pow oki, 

zw aszcza wtedy, gdy zamierza si  wyrów-

na  je g adzi ,

 pow oki z farby olejnej: trzeba ca kowicie 

zerwa  farb  olejn ,

 p ytki ceramiczne: je li mocno trzymaj  si

pod o a, mo na pozostawi  je na cianie.
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 Maszynowe nak adanie tynków stosuje si
zw aszcza tam, gdzie pokrywane s  du e
powierzchnie cian i sufitów, a nak adanie r czne
na niewielkich powierzchniach

 Gruba warstwa wyprawy tynkarskiej pozwala na 
zakrycie prowadzonych po cianie przewodów 
instalacji elektrycznej, co z kolei eliminuje 
konieczno  wykonywania bruzd pod te przewody

 Warto wiedzie , e ok adzin  ceramiczn  mo na 
przykleja  do p yt gipsowo-kartonowych od razu 
po zako czeniu ich monta u
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warstw  zaprawy klejowej nak adanej na pasy 

lub przykleja dodatkowe paski w miejscach 

zag bie . Nast pnie dociska si  p yt . Spoiny 

p yt pokrywa si  siatk  zbroj c  i szpachluje, 

a po wyschni ciu szlifuje na g adko. 

 W pokojach u ywa si  zwyk ych (bia-

ych) p yt, natomiast w azienkach i kuch-

ni uk ada si  p yty wodoodporne (zielone). 

Je li przy okazji renowacji ciany zmienia 

si  instalacj  elektryczn , telefoniczn  lub 

antenow , kable mo na schowa  pod p yta-

mi, mocuj c je plackami zaprawy lub obej-

mami. 

Klejenie punktowe. Jest polecane, gdy 

ciana jest pomalowana farb  olejn  lub po-

kryta bardzo s abym tynkiem, a ma by  wy-

ko czona p ytkami.

Klejenie tym sposobem polega na wywier-

ceniu w warstwie tynku otworów o red-

nicy 6–7 cm otwornic  z nasypem widio-

wym. G boko  otworów powinna si ga

jedynie do warstwy muru, a rozmieszcza 

si  je co 30 cm w pionie i co 60 cm w pozio-

mie. Wn trza otworów gruntuje si  i wype -

nia gipsow  zapraw  klejow  w taki sposób, 

aby wystawa a poza p aszczyzn ciany. 

Nast pnie przykleja si  p yty. 

Mocowanie do stela a. Je li remontowa-

na ciana musi by  wyciszona lub ocieplo-

na, bo na przyk ad s siaduje z gara em albo 

b d  w niej schowane rury instalacji wod-

no-kanalizacyjnej, mo na przy niej posta-

wi  drug ciank  pokryt  p ytami moco-

wanymi do stela a. Stela  mo na wykona

z listew drewnianych grubo ci przynaj-

mniej 2 cm, przykr canych ko kami rozpo-

rowymi do ciany lub zastosowa  systemo-

we profile do cianek szkieletowych (jest to 

wygodniejsze rozwi zanie). 

Stela e drewniane u ywa si  zwykle 

wtedy, gdy jest wa ne, by nowe wyko cze-

nie ciany nie zmniejszy o zbytnio wymia-

rów pomieszczenia. W innych sytuacjach 

lepiej wykorzysta  stela  stalowy. 

Stela  z profili stalowych: mo na go mo-

cowa  do ciany lub ustawi  z niego nieza-

le n ciank  mocowan  do sufitu i pod-

ogi. W pierwszym wariancie stosuje si

profile s upkowe typu C, a do mocowania 

u ywa tzw. uchwytów elastycznych.  

P yty mocuje si  wkr tami samonawiercaj -

cymi co 20 cm. Je li za ciank  b d  przebie-

ga  instalacje, to profile odsuwa si  odpowied-

nio od ciany na uchwytach elastycznych lub 

wykorzystuje do prowadzenia przewodów wy-

ci cia w profilach s upkowych.

W azience za ciank  z p yt g-k mo na 

ukry  stela  do zamocowania podwieszanej 

muszli ust powej czy umywalki. Je li cia-

na wymaga wyciszenia lub ocieplenia, pod 

p ytami uk ada si  warstw  we ny mineral-

nej o grubo ci dostosowanej do grubo ci ste-

la a (najcz ciej 4–6 cm).

Wyg adzanie cian
cianom z nierównymi tynkami cementowo-

wapiennym lub gipsowym mo na nada

bardzo g adk  powierzchni  przy u yciu g adzi 

gipsowej. Je li nierówno ci tynków przekra-

czaj  5 mm (mierzone at  przyk adan  do 

powierzchni), do wyrównywania nie nale y
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  Tynk strukturalny jest alternatyw  dla tapet 
i ornamentów na cianach, a jego faktura maskuje 
nierówno ci i uszkodzenia powierzchni. Nak adaj c
go, jako narz dzi dekoratorskich mo na u ywa
wa ków, pac i g bek

  Samodzielne cianki montuje si  z profili typu U 
mocowanych do pod ogi i sufitu oraz wstawionych 
w nie profili s upkowych typu C. Rozstaw pionowy 
s upków powinien wynosi  60 cm

  Wybieraj c odpowiedni kolor, nale y pami ta , aby na w asn  r k  nie kolorowa  farby, poniewa
nieodpowiednie pigmenty mog  zniszczy  jej struktur

Test na 
przyczepno
starych farb

Gdy pojawi si  w tpliwo , czy stara farba do-

brze przylega do ciany, czy nie, mo na prze-

prowadzi  prosty test. Po pomalowaniu frag-

mentu ciany now  farb  po ok. 15 minutach 

przeje d a si  suchym wa kiem malarskim 

po tej powierzchni. Je li farba brudzi wa ek, 

ale nie nawija si  na niego, to przyczepno

jest wystarczaj ca. W przeciwnym razie sta-

r  farb  trzeba zeskroba .

profile typu C

profile
typu U
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ciany wewn trzne

u ywa  samej g adzi gipsowej, lecz na o y

najpierw gips szpachlowy, a nast pnie na ca

powierzchni  naci ga  g ad .

 Je li g adzi  chcemy wyrówna ciany 

uprzednio malowane, warto sprawdzi , czy 

farba mocno trzyma si  pod o a. Je li jest 

sp kana i si uszczy, trzeba j  przed wy-

równywaniem dok adnie zeskroba .

 Pow oki mocno trzymaj ce si  pod o a

warto, przed na o eniem g adzi gipsowej, 

przetrze  gruboziarnistym papierem cier-

nym, po czym odkurzy  i zagruntowa . Na 

cianach malowanych farbami emulsyjnymi 

lepiej zastosowa  g ad  akrylow  ni  gip-

sow . Wysycha ona znacznie d u ej, ale le-

piej przylega do pod o a i dostarczana jest 

w stanie gotowym do u ycia – nie trzeba jej 

miesza  z wod . Przed jej u yciem cian

wystarczy dok adnie zmy  i po przeschni -

ciu na o y  warstw  wyg adzaj c .

Podczas nak adania g adzi nale y za-

pewni  takie o wietlenie ciany, jakie b -

dzie stosowane podczas u ytkowania po-

mieszczenia. Je li w czone jest intensywne 

o wietlenie, np. halogenowe zamontowa-

ne w kinkietach lub na suficie, uwidocznia-

j  si  wtedy wszelkie niedok adno ci wyg a-

dzania. Po wst pnym wyg adzeniu ciany 

REKLAMA
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  W zale no ci od rodzaju farby i stopnia zabrudzenia powierzchni, ciany maluje si  od jednego do 
trzech razy
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wymagaj  zwykle przeszlifowania i ponow-

nego naci gni cia warstwy wyg adzaj cej. 

 Znacznie trudniejsze jest wykonanie szta-

blatury – warstwy wyg adzaj cej zacieranej 

do uzyskania po ysku. Ze wzgl du na spo-

re koszty i du  pracoch onno , sztablatur

stosuje si  zazwyczaj w miejscach reprezen-

tacyjnych i na niewielkich powierzchniach. 

Malowanie 
Przed malowaniem cian trzeba naprawi

drobne uszkodzenia tynku i przygotowa

powierzchni .

ciany malowane dwu-, trzykrotnie farba-

mi emulsyjnymi wystarczy dok adnie odku-

rzy  i zmy  wod  z dodatkiem detergentów. 

Je li na cianach pozosta y t uste plamy, 

smugi po zalaniu lub dymie papierosowym, 

pokrywa si  je rozpuszczalnikow  farb  izo-

luj c , która zapobiega przebijaniu ich przez 

now  pow ok . Naloty z ple ni nale y poma-

lowa  preparatem ple niobójczym zgodnie 

z zaleceniami producenta.

 Je li poprzednie pow oki atwo odspaja-

j  si  od pod o a, co zwykle dotyczy cian 

wielokrotnie malowanych, trzeba je zeskro-

ba . Uszkodzenia spowodowane skrobaniem 

mo na wyrówna  np. zapraw  tynkarsk

lub naci gn  na ciany g ad  gipsow .

 Obecnie mo na uzyska  farby w do-

wolnych odcieniach, poniewa  na ycze-

nie przygotowywane s  w mieszalnikach. 

Poszczególne rodzaje farb do  znacznie 

ró ni  si  w a ciwo ciami i cen , ale nie-

atwo zdecydowa , które s  najlepsze do 

konkretnego zastosowania. Bezpieczny jest 

zwykle wybór farby akrylowej lub latekso-

wej, które mo na stosowa  do wszystkich 

pomieszcze .

Tapetowanie
Powierzchnie przeznaczone do tapetowania 

powinny by  przede wszystkim równe, gdy

wszelkie wg bienia i wybrzuszenia 

zwi kszaj  powierzchni  krycia, a e tapeta 

nie jest rozci gliwa, na jej stykach mog

pojawi  si  szpary. Na powierzchni ciany

otynkowanej nie mog  by  zbyt wyra nie

widoczne i wyczuwalne ziarna piasku, bo si

przebij  przez tapet , zw aszcza je li jest 

cienka. 

Podobnie jak w malowaniu, wa na jest 

przyczepno  do pod o a warstw pokrywa-

j cych tynk:

s abo przylegaj ce stare pow oki farby 

trzeba zeskroba , a powierzchni  wyrówna ,

je li farba mocno trzyma si  pod o a,

cian  wystarczy przetrze  papierem 

ciernym.

Po tych przygotowaniach obydwa rodzaje 

pod o y nale y zagruntowa  roztworem kle-

ju do tapet.

Ok adziny 
Remont cian mo na znacznie upro ci , je li

zdecydujemy si  na zamontowanie ok adzin

ciennych: paneli albo p ytek ceramicznych. 

Stan pod o a pod takie wyko czenie nie jest 

istotny – ciany mog  by  nawet 

nieotynkowane. Trzeba jedynie zadba , aby 

nie pyli y, dlatego miejsca po wykruszonym 

fo
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 Fragment ciany, który chcemy wyeksponowa ,
mo na pokry  stiukiem, czyli tynkiem dekoracyjnym, 
sk adaj cym si  z mieszaniny gipsu, wapienia 
i drobnego piasku lub py u marmurowego

fo
t.

 D
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 G adkie powierzchnie najlepiej uzyska , maluj c
wa kiem z krótkim w osiem, natomiast do farb stru-
kturalnych lepiej jest u y  wa ka z d u szym w osiem

fo
t.
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 Naklejki nale y przykleja  na ciany czyste 
i g adkie, ale nie bezpo rednio po malowaniu: 
trzeba odczeka  kilka dni, a  wyschn

fo
t.
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 Preparaty gruntuj ce
poprawiaj  przyczepno
farb i ujednolicaj
struktur  pod o a,
a tak e zmniejszaj
jego ch onno , dzi ki
czemu do malowania 
zu ywa si  mniej farby 
nawierzchniowej

fo
t.
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 Przed malowaniem nowy p dzel nale y umy
w wodzie z myd em, wyp uka  i wysuszy : w ten 
sposób usuwa si  z niego py  i lu ne w osy

Rodzaje tapet
Ozdobne: papierowe: g adkie, t oczone, wi-

nylowe, tekstylne itd. S  gotowe do u ytko-

wania po przyklejeniu do ciany.

Do malowania:

– raufazy: uk adane s  w ten sam sposób, jak 

tapety ozdobne, mog  by  bia e lub kolorowe, 

a ich powierzchni  mo na pomalowa .

– z w ókna szklanego: mog  zast pi  tynk 

ozdobny o fakturze splotu w ókien. Zwi kszaj

odporno ciany na uszkodzenia. Do ich mo-

cowania u ywa si  specjalnych klejów. Tapety 

te s  bia e, po u o eniu maluje si  je na dowol-

ny kolor farb  akrylow  lub lateksow .
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tynku powinno si  pokry  preparatem 

gruntuj cym.

Panele. Ich monta  jest do  prosty: po-

lega na przytwierdzeniu do muru drewnia-

nych listew w rozstawie 40–50 cm 

i przymocowaniu do nich paneli za pomoc

specjalnych klamerek. W naro ach, pod su-

fitem oraz przy pod odze mocuje si  listwy 

maskuj ce w kolorze ok adziny. 

P ytki ceramiczne. Mo na je uk ada  na 

starych ok adzinach z p ytek, na cianach 

malowanych farbami emulsyjnymi lub olej-

nymi. Je li przy okazji remontu wykona-

no nowe ciany, pod o em mog  by  p yty 

gipsowo-kartonowe lub tynk cementowo-

wapienny. Kleje do p ytek ceramicznych 

umo liwiaj  przyklejanie p ytek do ka de-

go pod o a: jedynym warunkiem jest jego 

stabilno  i przyczepno  do ciany. 

 Je li jednak wytrzyma o  starego pod-

o a jest w tpliwa, lepiej je usun . Nie za-

wsze trzeba przy tym skuwa  wszystkie 

warstwy a  do muru. Cz sto wystarczy g -

sto naci cian  szlifierk  k tow : siatka 

naci  zapewni wystarczaj c  przyczepno

ok adziny. 

Na takie „trudne” powierzchnie powinno 

si  nak ada  klej elastyczny w dwóch etapach:

jako warstw  wyrównuj c  naniesion  na 

cian ,

jako warstw  klej c  nak adan  na p ytki.

Przed uk adaniem p ytek ceramicznych 

wokó  wanny lub brodzika trzeba zabezpie-

czy ciany warstw  wodochronn  z tzw. 

p ynnej folii. P ytki mo na uk ada  dopiero 

po jej wyschni ciu.  

fo
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 D
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 Tapety mog  mie  delikatne, ledwie widoczne wzory: s  wtedy 
t em dla innych elementów wystroju

 ... lub mog  by  bogato zdobione i stanowi  dominuj cy akcent w pomieszczeniu

RODZAJ ROBÓT ROBOCIZNA MATERIA Y RAZEM

cianki dzia owe g-k 25–35 z /m2 35–50 z /m2 60–85 z /m2

Suchy tynk (z p yt g-k) ok. 20 z /m2 15–20 z /m2 35–40 z /m2

Tynki wewn trzne cementowo-wapienne (III/IV kat.) 15–20 z /m2 3–10 z /m2 18–30 z /m2

Malowanie 5–10 z /m2 od 2 z /m2 7–12 z /m2

Wznoszenie cian murowanych gr. 7 cm ok. 15 z /m2 10–18 z /m2 25–33 z /m2

Wznoszenie cian murowanych gr. 12,5 cm ok. 20 z /m2 18–25 z /m2 38–45 z /m2

Wznoszenie cian murowanych gr. 25 cm ok. 30 z /m2 30–45 z /m2 60–75 z /m2

Wyci cie otworu w ciance dzia owej ok. 35 z /m.b.

Po o enie tapety lub fototapety ok. 15 z /m2 od 5 z /m2 od 20 z /m2

G ad  gipsowa (trójwarstwowa) ok. 15 z /m2 ok. 7 z /m2 ok. 22 z /m2

Tynk maszynowy gipsowy, gr. 1,5 cm ok. 30 z /m2

U o enie p ytek (z licowaniem cian) ok. 40 z /m2 od 15 z /m2 od. 55 z /m2

plpl W i c e j . . .  c e n y,  f i r m y,  p r o d u k t y,  k a l k u l a t o r y,  a r t y k u y.  K l i k n i j  n a  w w w. b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

INFO RYNEK Ile kosztuje remont cian wewn trznych?

– ceny brut to – 

PRZYDATNE ADRESY

ALPOL 041 372 11 00 www.alpol.pl
CEKOL 0 801 623 565 www.cekol.pl
CERSANIT 041 315 80 03 www.cersanit.pl
DECARDI  www.decardi.pl
DECODORE 022 651 90 32 www.decodore.pl
DEKORAL 0 800 11 33 11 www.dekoral.pl
DEN BRAVEN EAST 061 89 61 757 www.denbraven.pl
DULUX 0 800 120 277 www.dulux.pl
FOX DEKORATOR 071 336 66 51 www.fox-dekorator.pl
HIRSCH-POL 052 360 55 00 www.hrisch-pol.com.pl
KNAUF BAUPRODUKTE 022 572 51 00 www.knauf.pl
LAFARGE CEMENT 022 324 60 00 www.lafarge-cement.pl
TBD (Tikkurila, Beckers, Anza) 022 310 95 00 www.tbd.pl 
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