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 Przed remontem warto ustali  zakres prac i zdecydowa , co robimy 

sami, a do czego zatrudniamy specjalistów. Wcze niej trzeba 

oczywi cie przemy le , jaki chcemy uzyska  efekt ko cowy.

 Mo e odnawianie cian b dzie dobr  okazj  do przemeblowania? 

Do zmiany o wietlenia? Nadania wn trzom zupe nie innej 

kolorystyki ni  dotychczas? Pu my wodze wyobra ni: mo e tynk 

dekoracyjny, dese  z szablonów malarskich na jednej ze cian czy 

te  u ycie do malowania farb w dwóch ró nych odcieniach sprawi, 

e wn trza zyskaj  nowy, ciekawy wygl d?

Remontujemy
Wype nianie ubytków

Niewielkie ubytki, rysy i p kni cia cian mo na zaszpachlowa

gipsow  mas  szpachlow  lub gipsem budowlanym.

ciany przeznaczone do odnawiania trzeba oczy ci  szczotk ,

odpyli  i odt u ci . W zale no ci od sk adu i rodzaju preparatów 

przeznaczonych do naprawiania uszkodze , wype niane miejsca 

powinny by  suche lub lekko zwil one. Szpachlowanie 

przeprowadza si  warstwami: kolejn  nak ada si  po wyschni ciu

pierwszej. Grubo  jednorazowo nak adanej warstwy wype nienia

ciany wewn trzne Olimpia Wolf

fo
t.

 D
u
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x

Stare ciany 
w nowej szacie

Je li ciany w domu zaczynaj

zwraca  nasz  uwag , zapewne 

czas na odnawianie. Najpierw 

trzeba w nich wype ni  ubytki, 

ale czasem te  – wyg adzi  tynk. 

Niekiedy trzeba nawet 

zerwa  stary i otynkowa

ciany od nowa. 

A co z wyka czaniem? Malowanie 

albo tapety – jak zwykle? A mo e

zupe nie zmieni  wygl d cian

farb  strukturaln , stiukiem 

albo nawet blach  czy szk em?

REMONT
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ciany wewn trzne

powinna by  zgodna z instrukcj  podan  na 

opakowaniu.

Uwaga! Mas gipsowych nie nale y stosowa  w 

pomieszczeniach o wilgotno ci powietrza 

powy ej 70% (np. pralnie, a nie). W kuchniach 

i azienkach mo na je stosowa  pod warunkiem, 

e jest tam sprawna wentylacja.

Tynkowanie i wyg adzanie

Je li tynk nie trzyma si  pod o a, osypuje si  po 

zarysowaniu ostrym narz dziem, ma siateczk

cieniutkich rys lub jest pokryty ple ni , trzeba 

go sku  i u o y  nowy. Stan tynku mo na 

oceni , opukuj c ciany – gdy wydaj  przy tym 

g uchy odg os, wiadczy to o odspojeniu 

wyprawy, a to znaczy, e trzeba j  usun .

  Przed spotkaniem z ekip  remontow  warto 

przygotowa  odpowiedzi na pytania: Jaki 

chcemy tynk – cementowo-wapienny czy 

gipsowy? Czy ciany maj  by  wyrównane 

g adzi ? Czy mo e wolimy sztablatur ?

ciana wyko czona standardowo

ciany wyka cza si  obecnie najcz ciej

tynkami gipsowymi uk adanymi na mokro. 

Zapewniaj  one uzyskanie g adkich

powierzchni ju  po na o eniu jednej 

warstwy. Tynki te schn  szybko i mo na je 

stosowa  na ceg , pustaki ceramiczne lub 

ch onny beton. Tynki gisowe nak ada si

tradycyjnymi narz dziami lub z agregatu 

tynkarskiego. Na cianach stosuje si

warstw  tynku grubo ci od 8 do 25 mm.

 Do pomieszcze  o podwy szonej 

wilgotno ci powietrza wykorzystuje si tynki 

wapienno-gipsowe.  Stosowane kiedy  jako 

ostateczne wyko czenie wyprawy cemen-

towo-wapienne obecnie traktuje si  g ównie 

jako podk ad pod g ad  lub sztablatur .

ciany na g adko

Taki efekt mo na uzyska , wyko czaj c je 

g adzi  gipsow . Mo na j  u o y  na tynku 

cementowym, cementowo-wapiennym lub 

gipsowo-wapiennym – nie tylko nowym, ale 

te  na starych wyprawach, je li tylko nie s

zniszczone. Przed na o eniem g adzi pod o e

trzeba odpowiednio przygotowa : ze starych 

tynków usun  szczotk  py , brud, resztki 

starych pow ok malarskich i t uste plamy. 

I stary, i nowy tynk trzeba zagruntowa , aby 

poprawi  przyczepno  warstw g adzi. G ad

nak ada si  w dwóch warstwach – ich czna 

grubo  ma rednio ok. 2 mm, wi c tynk pod 

ni  musi by  równy. 

ciany mo na te  wyko czy sztablatur :

b d  wtedy g adsze ni  wyko czone g adzi

gipsow . Sztablatur  – podobnie jak g ad  – 

mo na uk ada  na tynkach cementowo-wa-

piennych i gipsowych. Uk ada si  j

w dwóch warstwach, z których zewn trzn

(z gipsu modelarskiego), grubo ci 1–2 mm, 

wyg adza si  na mokro pac  stalow .

Uwaga! Kiedy stosuje si  gips, trzeba 

pami ta  o tym, e powoduje on korozj

stali. Dlatego gwo dzie, dyble i k towniki,

   Obecnie produkuje si  bia e farby 

z minimialnym dodatkiem innego koloru,

np. ró owego

fo
t.
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   Tynki gipsowe maj  zdolno  poch aniania 

nadmiaru wilgoci z otoczenia

fo
t.
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   Dzi ci ce pokoje dobrze wygl daj  pomalowane bardziej nasyconymi kolorami

fo
t.
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Produkty gipsowe

Gipsowe masy szpachlowe.

Przeznaczone do wype niania po cze

mi dzy p ytami gipsowo-kartonowymi. 

Mo na te  nimi wype nia  ubytki 

i wyg adza  powierzchni cian.

Gips budowlany. Stosuje si  go do 

drobnych prac naprawczych: wype niania 

bruzd i p kni , mocowania listew 

i naro ników. 

G adzie gipsowe. Przeznaczone s  do 

wyg adzania cian. Uk ada si  z nich 

cienkie pow oki grubo ci ok. 2 mm.

Zaprawy gipsowe. S u  do tynkowania 

cian wewn trznych oraz do 

wyrównywania ju  otynkowanych. 

W zale no ci od potrzeby mo na z nich 

uk ada  pow oki grubo ci od 8 do 25 mm.
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z którymi b dzie mia  styczno  tynk 

gipsowy, powinny by  ocynkowane lub 

zabezpieczone farb  podk adow .

 Podsumowuj c: je li chcemy mie ciany 

wyko czone standardowo, wybierzmy 

uk adane na mokro tynki gipsowe lub 

wapienno-gipsowe. Je li ciany maj  by

idealnie g adkie, mo emy zleci  na o enie 

tynku cementowo-wapiennego lub 

gipsowego, a potem – wyg adzenie go 

g adzi  gipsow  lub sztablatur . Nale y

pami ta , e sztablatura jest du o dro sza 

od zwyczajnych tynków czy g adzi 

gipsowej: wyko czenie ciany sztablatur

kosztuje 40–50 z  za 1m2, tynkiem 

gipsowym 20–30 z  za 1m2, a g adzi

gipsow  15–20 z  za 1 m2. Dlatego te

stosuje si  j  g ównie tam, gdzie g adko

ciany ma by  sama w sobie elementem 

dekoracyjnym.

P yty gipsowo-kartonowe

Zamiast tynku uk adanego na mokro mo na

zastosowa  p yty gipsowo-kartonowe. 

Mocuje si  je do ciany na kilka sposobów: 

najcz ciej przykleja bezpo rednio, na 

pasach lub punktowo.

Bezpo rednio. W ten sposób mo na 

mocowa  p yty klejem gipsowym do 

wzgl dnie równej ciany – jej odchylenia od 

p aszczyzny nie mog  przekroczy  1,5 cm. 

Aby zapewni  dobr  przyczepno  kleju, po 

usuni ciu farby ze cian trzeba je 

zagruntowa . Nast pnie przycina si  p yt  do 

wysoko ci pomieszczenia i smaruje klejem, 

nak adaj c go plackami w odst pach 30 cm. 

P yt  dociska si  do ciany i za pomoc

d ugiej aty, przez dobijanie m otkiem 

gumowym, wyrównuje si  wypuk o ci oraz 

koryguje po o enie poziomnic .

Na pasach. Jest to sposób mocowania p yt

do nierównych cian. W skie 5-centyme-

trowe pasy przyci te z p yt g-k przykleja si

pionowo do ciany w odst pach 60 cm 

w taki sposób, aby znajdowa y si

w jednej p aszczy nie. Potem szpachl

z bat  nanosi si  klej na pasy i dociska p yty.

Punktowo. Gdy ciany s  pokryte farb

olejn  lub tynk jest s aby i atwo si  kruszy, 

p yty mocuje si  punktowo. Co 30 cm za 

pomoc  otwornicy nawierca si  w murze 

otwory rednicy ok. 50 mm. Gruntuje si  je 

i wype nia klejem gipsowym, tak aby 

z nich wystawa , a nast pnie przykleja p yt .

 Styki pomi dzy p ytami szpachluje si ,

wzmacnia ta m  z w ókna szklanego, szlifuje 

oraz gruntuje. U o one w ten sposób tynki 

mo na potem pokry  tapet  lub pomalowa .

  P ytami g-k mo na skorygowa  wi ksze 

nierówno ci cian

fo
t.
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  Rolki do uzyskiwania specjalnych efektów na cianach

fo
t.
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 Ciekawym rozwi zaniem jest zakup 

naklejek na ciany: mog  stanowi

fantazyjn  ozdob  np.  nad ó kiem

w sypialni

  Farby strukturalne s  to g ste masy 

lub proszek dodawany do zwyk ych farb 

akrylowych. Nadaj cianom ró ne faktury 

w zale no ci od rodzaju u ywanych

przyrz dów malarskich, a tak e od sposobu 

nanoszenia farb. Mog  by  stosowane na 

nierówne tynki

 Tynki srukturalne produkowane w postaci 

gotowych mas po na o eniu na cian  maskuj

nierówno ci i uszkodzenia powierzchni. Mo na

je stosowa  na pod o a betonowe, tynki 

cementowe i cementowo-wapienne – tak e

malowane farb  olejn : je li si  nie uszczy

i nie odchodzi, tak  pomalowan  powierzchni

wystarczy zmatowi  i przemy

fo
t.
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ciany z fantazj
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ciany wewn trzne

Wyka czamy
Jaka farba?

W sklepach z artyku ami budowlanymi i na 

stronach internetowych znale  mo na takie 

oto opisy farb: „wodorozcie czalna,

pó matowa farba lateksowa”, „matowa, 

wodorozcie -czalna, dyspersyjna farba 

akrylowa”, „akrylowa emulsja”, 

„niskoaromatyczna emalia alkidowa”, 

„akrylowa farba gruntuj ca”, „akrylowa farba 

lateksowa”. Któr  wybra ?

 Do malowania wn trz najcz ciej stosuje 

si  farby rozcie czalne w wodzie, czyli 

dyspersyjne. Mog  by  matowe, pó matowe

i z po yskiem. W ród nich popularne s

akrylowe: powierzchnie, które s  nimi 

pomalowane mo na zmywa . Farbami 

akrylowymi maluje si  tynki wapienne, 

cementowo-wapienne, cementowe, gipsowe, 

a tak e elementy z ceg y, betonu, drewna, 

p yt g-k i drewnopochodnych.

 Do azienek i kuchni polecane s  farby 

akrylowo-lateksowe lub lateksowe, które s

bardziej odporne na zabrudzenia. 

Farby maj ce w nazwie okre lenie

„gruntuj ca” stosuje si  jako podk ad pod 

ostateczne wyko czenie cian.

Jak malowa ?

 Na ka dej farbie podana jest informacja, 

gdzie j  mo na stosowa  oraz jak 

przygotowa  pod o e. Najcz ciej wymaga 

si  oczyszczenia go z brudu, t uszczu i kurzu 

oraz pokrycia preparatem gruntuj cym albo 

farb  podk adow  lub te  rozcie czon  farb

emulsyjn .

 Na opakowaniach farb jest równie

informacja, ile razy trzeba je nak ada :

przyk adowo – oznaczenie „1–2” informuje, 

e ciany maluje si  jeden raz, a gdy farba 

nie pokryje równomiernie ca ej malowanej 

powierzchni – dwa razy. Najcz ciej maluje 

si  dwa razy, zw aszcza gdy jasn  farb

maluje si  ciemniejsz cian .

 Farby mo na nak ada  p dzlem, wa kiem

lub natryskiwa  specjalnym pistoletem. Aby 

farby podk adowe dobrze wetrze  w cian ,

najlepiej nanosi  je p dzlem. Je li ciany s

g adkie, farby wyka czaj ce najcz ciej

nanosi si  na cian  wa kiem.

Uwaga! Drug  warstw  nak ada si  dopiero 

po wyschni ciu poprzedniej.

Jaki kolor?

Mo na go dobra  spo ród gotowych farb lub 

poprosi  sprzedawc  o przygotowanie koloru 

w specjalnym mieszalniku – wed ug palety 

kolorów.

 Niektórzy producenci farb udost pniaj

na swoich stronach internetowych 

specjalne programy, dzi ki którym mo na 

poekspe-rymentowa  z kolorem: 

wybieramy zdj cie pomieszczenia stylem 

zbli onego do naszego i przeci gaj c kolory 

z palety obok, dobieramy odpowiednie na 

ciany, pod og  i kanapy. Je li dany zestaw 

pasuje, mo na go wydrukowa  wraz 

z opisem kolorów.

 Jedno pomieszczenie mo na pomalowa

nawet na kilka kolorów: gdy nie ma si

pewno ci, czy b d  do siebie pasowa y, 

warto skorzysta  z tzw. karty kolorów, któr

udost pniaj  niektórzy producenci farb. 

S  tam zestawy kolorystyczne, z których 

mo na wybra  kilka barw bez obawy 

o niew a ciwy efekt.

Uwaga! Je li pos ugujemy si  wzornikiem, 

lepiej wybiera  kolor mniej nasycony i o ton 

ja niejszy od tego, który chcemy uzyska  na 

cianie: na próbce kolor wygl da zawsze 

nieco ja niej ni  na ca ej cianie.

Tapetowanie

Zamiast malowa , ciany mo na wyko czy

tapetami, które od lat niezmiennie ciesz  si

popularno ci . Jest ich wiele rodzajów:

papierowe,

winylowe,

raufazy,

tapety z w ókna szklanego 

(przeznaczone do malowania),

dekoracyjne: welurowe, z korka 

naturalnego, metalowe lub fototapety.

 Tapety mo na uk ada  na surowych 

tynkach, na niektórych pow okach 

malarskich lub na poprzednio uk adanych 

tapetach, pod warunkiem e dobrze 

trzymaj  si  pod o a. Surowy tynk trzeba 

  Stosuj c ró n  technik  malowania cian (w tym przypadku  fioletowy fragment ciany malowano 

p dzlem i g bk ), mo na osi gn  interesuj cy efekt

fo
t.
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Przygotowanie   
 pod o a

Przed malowaniem pod o e trzeba 

odpowiednio przygotowa :

 surowe tynki i p yty 

gipsowo-kartonowe – zagruntowa ,

ciany malowane farb  emulsyjn

– zmy  wod  z dodatkiem detergentu,

 farby klejowe lub wapienne – ca kowicie 

zeskroba ,

 farb  olejn  – usun rodkami 

chemicznymi lub zeszlifowa .

Matowe czy 
 z po yskiem?

Farby matowe s  mniej odporne na 

cieranie, ale bardziej ni  te z po yskiem 

ukrywaj  nierówno ci ciany. Farby 

po yskuj ce lepiej od matowych odbijaj

wiat o, dzi ki czemu pomieszczenie 

wydaje si  wi ksze. S  te  farby 

pó matowe i pó po yskowe: nie wiec

w miejscach przecierania i mycia, 

poniewa  same maj  lekki po ysk. 

Uwaga! W miejscach, w których ciana 

jest bardziej nara ona na zabrudzenia 

(np. kuchnia, pokój dzieci cy), stosuje si

farby z po yskiem, a tam, gdzie mniej 

– matowe.
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zagruntowa , a powierzchnie pomalowane, 

w zale no ci od rodzaju farby i jej stanu, 

nale y przetrze  papierem ciernym lub 

ca kowicie usun . Na opakowaniach tapet 

podana jest informacja, jakim klejem 

nale y je mocowa . Tapetowa  najlepiej 

z drug  osob , poniewa atwiej si  wtedy 

koryguje u o enie tapet na cianie.

Kolejno  prac:

wyznaczy  na cianie lini  pionow

w odleg o ci ok. 45 cm od naro nika przy 

oknie,

rolk  d ugo ci 10 m poci  na bryty 

(kawa ki) takiej d ugo ci jak wysoko ciany, 

która b dzie tapetowana, plus 3–5 cm zapasu,

nanie  klej na tapet  lub na cian  – jak 

podano w instrukcji do czonej do tapety; 

je li tapeta ma klej na o ony fabrycznie, 

wystarczy lekko zmoczy  j  wod ,

z o y  tapet  na trzy cz ci

posmarowanymi stronami do rodka 

i poczeka  ok. 10 min., aby nasi k a klejem 

(oczywi cie tylko wtedy, gdy smarowana 

klejem by a tapeta, a nie ciana),

nak ada  tapet  na cian , zaczynaj c od 

górnej cz ci i w trakcie tej czynno ci

usuwa  p cherzyki powietrza spod tapety, 

przyciskaj c tapet  do ciany szmatk  lub 

g bk ,

wyrówna  gór  i dó  tapety.

Uwaga! Na tapetach wzorzystych trzeba 

zwróci  uwag  na odst p mi dzy wzorami: 

przycinaj c tapet  na bryty, ci cia nale y

wykonywa  w jednakowej odleg o ci od 

zaznaczonego pocz tku wzoru.

 Dobrze przyklejona tapeta nie mo e na 

kraw dziach odstawa  od pod o a. Po 

wyschni ciu kleju nadmiar tapety ucina si

przy pod odze no ykiem wzd u  listwy 

przypod ogowej.

  Tapety daj  mo liwo  szybkiej zmiany wystroju wn trz

fo
t.

 D
e
c

o
d

o
re

  Obecnie jest bardzo du y wybór tapet 

fo
t.
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 Na ok adziny cian kuchni stosuje si

równie  szk o grubo ci ok. 6 mm (najlepiej 

zbrojone). Jest praktyczne, bo pobrudzone 

lub zachlapane, mo na je atwo zmy .

Mo e by  przezroczyste i wtedy wida

b dzie spod niego faktur  i kolor ciany, 

mo e te  by  matowe, wzorzyste lub 

kolorowe

 Do wyka czania wybranych fragmentów 

cian mo na stosowa  stalow  blach

nierdzewn , a tak e blach  aluminiow

lub miedzian . Mo na j  zastosowa  na 

cian  w kuchni np. w ci gu roboczym. Daje 

poczucie sterylno ci, ale wymaga cz stego

zmywania ladów, jakie zostawia na niej 

woda – zw aszcza twarda

 Ciekawym rozwi zaniem jest ok adzina

korkowa w p ytkach, które przykleja si

bezpo rednio do ciany. Ma zwykle ok. 3 mm 

grubo ci i jest z wierzchu impregnowana 

woskiem lub malowana transparentnymi 

farbami akrylowymi. Nie przyci ga kurzu

fo
t.
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Nietypowe ok adziny
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