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Lekcja 16. Temat: Okładzina jednowarstwowa ściany działowej. 

Płytowanie Montując płyty g-k jako okładziny ścian najczęściej ustawia się je długością w 
kierunku pionowym tak, aby sięgały od podłogi do sufitu. W pomieszczeniach wysokich 
(powyżej 3 m) oraz wszędzie tam, gdzie układ komunikacyjny uniemożliwia wniesienie płyt
o wymaganej długości występuje konieczność łączenia płyt na długości. Niedopuszczalne 
jest łączenie wszystkich płyt na jednakowej wysokości (w jednej linii poziomej). Styki 
poziome dwóch sąsiednich płyt powinny być przesunięte względem siebie w pionie 
przynajmniej o 40 cm. Równocześnie należy przestrzegać wymogu, aby odcinek płyty 
montowany bezpośrednio przy podłodze i suficie nie był mniejszy niż 40 cm. Nie jest 
błędem montaż płyt na ścianie długością w kierunku poziomym, ale uzasadniony jest 
wtedy, gdy wysokość pomieszczenia jest wielokrotnością wymiaru szerokości płyty. Ten 
układ montażu jest bardzo mało popularny.
 
  Przed przystąpieniem do samego mocowania płyt na ścianie należy skorygować wymiar 
płyt (naturalnie wtedy, gdy długości handlowe płyt nie odpowiadają wysokości 
pomieszczenia). Przecinanie płyt wzdłuż linii prostej wykonuje się poprzez jednostronne 
nacięcie płyty (od strony licowej) nożem monterskim, a następnie przełamanie rdzenia 
gipsowego i przecięcie kartonu po drugiej stronie płyty. Jeżeli występuje konieczność 
przecinania wzdłuż dwóch odcinków prostych wzajemnie prostopadłych, należy najpierw 
przeciąć jeden odcinek specjalną piłą płatnicą, a drugi bok odciąć nożem. Otwory w płycie 
wykonuje się wycinarką koronową założoną do wiertarki, lub piłą otwornicą.
  Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do profili konstrukcji wykonuje się systemowymi 
blachowkrętami. Kształt łba tych wkrętów umożliwia wciśnięcie go w mocowaną płytę na 
tyle, aby nie wystawały ponad jej płaszczyznę, a przy tym nie powodowały uszkodzenia 
kartonu pokrywającego płytę. W zależności od grubości blachy, z której wykonane są profi 
le stosuje się dwa rodzaje blachowkrętów. Do blachy o grubości max. 0,75 mm można 
wkręcać blachowkręty zakończone ostro, natomiast do blachy grubszej należy stosować 
wkręty samonawiercające. Do wprowadzania wkrętów używa się wkrętarek 
skonstruowanych specjalnie do tego celu. Pokrywanie ściany płytami rozpoczyna się od 
narożnika pomieszczenia. Pionowo przebiegające stalowe profile CW, po przyłożeniu płyty
należy tak ustawić, aby były równoległe do krawędzi pionowej płyty oraz aby ta krawędź 
wypadała na środku szerokości półki profila. Przy stosowaniu pokrycia jednowarstwowego 
na ruszcie stalowym używa się blachowkrętów 3,5 x 25 mm (przy dwóch warstwach 3,5 x 
35). Blachowkręty w poszyciach wielowarstwowych powinny mieć długość o 10 mm 
większą od sumy grubości warstw. Wkręty należy tak rozstawiać aby dystans pomiędzy 
nimi wynosił maksymalnie 25 cm. Natomiast w poszyciach wielowarstwowych, w 
warstwach spodnich, co 75 cm.
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Rys. 1 Przesunięcie płyt g-k podczas montażu ściany jednowarstwowej. U góry ściana z 
pionowym ułożeniem płyt, na dole ułożenie płyt poziomych
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Lekcja 17. Temat :Okładzina kilkuwarstwowa ściany działowej. 

Płytowanie wielowarstwowe 
Przy pokryciu dwuwarstwowym i wielowarstwowym pierwsza warstwa płyt (leżąca 
bezpośrednio na konstrukcji) oraz następne zewnętrzne mocowane są jedynie sczepnie, 
przy użyciu blachowkrętów w rozstawie co 75 cm, natomiast rozstaw wkrętów na warstwie 
ostatniej (zewnętrznej) jest taki jak przy pokryciu jednowarstwowym z zastrzeżeniem, że 
długość wkrętów musi być tak dobrana aby była większa od łącznej grubości płyt o 10 mm 
przy stosowaniu profili stalowych.
 Styki pionowe płyt pokrycia z jednej strony ściany winny być przesunięte o wielkość równą
rozstawieniu słupków tj. zwykle co 60 cm. Dla uzyskania takiego przesunięcia, w 
przypadku gdy po jednej stronie ściany rozpoczynano pokrywanie całą płytą, po drugiej 
stronie należy rozpoczynać połową szerokości płyty. Wymóg ten dotyczy również 
pokrywania dwuwarstwowego oraz przesunięcia styków w każdej kolejnej warstwie. 
Mocując płyty do konstrukcji należy zwracać uwagę, aby płyty nie spoczywały 
bezpośrednio na podłodze - powinny być uniesione. Dystans pomiędzy krawędzią płyty a 
podłogą ma wynosić ok. 10 mm. Do takiego ustawienia płyt na powierzchni stropu lub 
podłogi w trakcie montażu najwygodniej używać podkładek z płyt gipsowo-kartonowych.

Obejrzyj film dotyczący spoinowania płyt g-k na kanale KNAUF budowa i remont:

https://www.youtube.com/watch?
v=aSxPCkPECJM&list=PLNHf3XZnwu1APH1sjPx5b2iawa13TPkQO&index=4&t=0s

oraz film https://www.youtube.com/watch?v=f57HtZEqv0k

Polecenie 1 :  z lekcji 17 :napisz w punktach co obejrzałeś na tych 2 filmach.

4

https://www.youtube.com/watch?v=f57HtZEqv0k
https://www.youtube.com/watch?v=aSxPCkPECJM&list=PLNHf3XZnwu1APH1sjPx5b2iawa13TPkQO&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=aSxPCkPECJM&list=PLNHf3XZnwu1APH1sjPx5b2iawa13TPkQO&index=4&t=0s


Lekcja18.   Kontrola wyników nauczania. 
Sprawdzian nr1

1. Wymień najważniejsze parametry ściany działowej: 
a)  ..............................................................................................................., 
b)  ..............................................................................................................., 
c)  ..............................................................................................................., 
d)  ................................................................................................................
2. Wymień podstawowe elementy ściany działowej w systemach suchej zabudowy: 
a)  ..............................................................................................................., 
b)  ..............................................................................................................., 
c)  ..............................................................................................................., 
d)  ................................................................................................................

3. Określ ile wynosi masa ściany działowej z poszyciem jednowarstwowym, z płyt g-k, 
grubość 12,5 mm. a) 25 kg/m2. b) 65 kg/m2. c) 125 kg/m2. d) 165 kg/m2.

4. Wymień główne rodzaje ścian działowych. 
a)  ..............................................................................................................., 
b)  ..............................................................................................................., 
c)  ..............................................................................................................., 
d)  ................................................................................................................

5. Do izolacji akustycznej ścian działowych należy zastosować a) styropian. b) wełnę 
mineralną. c) pianki izolacyjne. d) różne materiały izolacyjne.
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6. Opisz poszczególne elementy konstrukcyjne ściany działowej oznaczone cyframi.
  1 –  ........................................................................................................., 
  3 –  .........................................................................................................,

             5 –  ........................................................................................................., 
             8 –  ..........................................................................................................

7. System ściany działowej znajdujący się w pkt. 6 należy stosować:
 a) w obrębie jednego mieszkania.

            b) w budynkach biurowych, pomiędzy pokojami. 
c) między lokalami.

      d) w budynkach biurowych, pomiędzy pokojami a korytarzem.

8. System ściany działowej znajdujący się na rysunku to
1) podwójna konstrukcja z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem płytami.
2) ścianka instalacyjna. 
3) pojedyncza konstrukcja z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem płytami.
4) ścianka z jednowarstwowym poszyciem z płyt gipsowo-kartonowy
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Polecenie 2:  na ten sprawdzian odpowiedz w punktach.

Lekcja19. Temat: Ogólne warunki prowadzenia montażu sufitów
podwieszanych i okładzin     sufitowych. 

Ogólne warunki prowadzenia robót
 Przystąpienie do robót z wykorzystaniem płyt g-k jest możliwe dopiero wtedy, gdy są 
zakończone wszystkie roboty „mokre” (np. wylewki i tynki „mokre”) oraz została 
zamontowana stolarka okienna. Równocześnie wymaga się, aby temperatura w 
pomieszczeniach nie spadała poniżej 10oC. Jeżeli roboty są prowadzone w okresie 
zimowym powinno już funkcjonować ogrzewanie budynku. Wymóg utrzymania minimalnej 
temperatury dotyczy również czasu, w którym na budowie nie przebywają pracownicy. 
Niedopuszczalne jest okresowe podgrzewanie pomieszczeń nagrzewnicami budowlanymi 
(np. przez 8 godz.) i dopuszczanie do spadku temperatury w godzinach nocnych. Wymóg 
ten wynika z konieczności utrzymania nie przekraczającej 70% wilgotności względnej 
powietrza. Przypomnieć należy również, że płyty g-k muszą być składowane w 
pomieszczeniach zamkniętych lub pod zadaszeniem. 
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Lekcja 20.Temat: Konstrukcja krzyżowa dwupoziomowa sufitu
podwieszanego. 

Rodzaj konstrukcji i sposoby jej zawieszenia Do konstruowania rusztów sufitowych stosuje
się najczęściej zestaw dwóch profili: profi l główny CD o szerokości 60 mm i profi l 
przyścienny UD, wykonane z ocynkowanej blachy stalowej o grubościach 0,6 mm lub 0,55
mm. Do tych profili dostępne są akcesoria umożliwiające wykonanie połączeń między 
sobą oraz podwieszenia do stropu. Gdy został ustalony kierunek ułożenia płyt na suficie 
należy zaprojektować przebieg profili nośnych konstrukcji (profilami nośnymi nazwamy 
tutaj profile dolne, do których bezpośrednio mocowana będzie płyta g-k) oraz rozwiązanie 
konstrukcji uwzględniające sposób podwieszenia go do stropu. Rodzaj zaprojektowanej 
konstrukcji zależy również od funkcji sufitu. Jeżeli, oprócz poprawy estetyki 
pomieszczenia, sufit będzie dodatkowo pełnił rolę przegrody czy osłony ogniowej albo 
będzie dodatkowo obciążony np. oprawami świetlnymi i materiałem termoizolacyjnym to 
należy odpowiednio zagęścić rozstaw profili i wieszaków. Ważnym etapem montażu sufitu 
podwieszonego jest zamocowanie konstrukcji do stropu nośnego. Jeżeli konstrukcja nie 
będzie oddalona od stropu na odległość większą niż 120 mm stosuje się wieszaki 
mocowania bezpośredniego (typu ES). Do stropu żelbetowego ten element jest 
zamocowany kotwą metalową o konstrukcji umożliwiającej kompensację średnicy otworu 
w betonie. W stropie żelbetowym dolna strefa betonu jest poddana rozciąganiu i 
towarzyszy temu zjawisku powstawanie siatki mikropęknięć. Rozwartość tych pęknięć jest 
zmienna i zależy od obciążenia stropu. Kołki do szybkiego montażu mogą wypaść z 
otworów, które są wiercone w fazie budowy, kiedy nie ma jeszcze na stropie obciążeń 
eksploatacyjnych. Kiedy budynek zostanie oddany do eksploatacji i stropy zostaną 
obciążone, pęknięcia przebiegające przez otwór powiększają jego średnicę, dlatego 
konstrukcja kołka musi umożliwiać zwiększenie swojej średnicy, aby siła wyrywająca 
kotwę z otworu pozostała wielkością stałą. Warunek ten spełnia szereg metalowych 
kołków, z elementem stożkowym lub klinowym. Zdecydowanie nie wolno używać do 
mocowania wieszaków kołków rozporowych z plastikowym elementem rozprężnym. Nie 
wolno stosować również kołków wstrzeliwanych, jeżeli będą pracować na rozciąganie. 
Jeżeli konstrukcja sufitowa musi być obniżona to zachodzi konieczność stosowania 
wieszaków z elementem rozprężnym i prętem mocującym lub wieszaków noniuszowych. 
Wieszaki noniuszowe stosuje się w sufitach stanowiących osłonę lub przegrodę ogniową 
oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest zabezpieczenie sufitu przed podnoszeniem np. 
na skutek różnicy ciśnień powietrza w przestrzeni nad i pod sufitem oraz drgań.
Sufit na konstrukcji krzyżowej, jednopoziomowej Ten rodzaj konstrukcji sufitu stosowany 
jest w pomieszczeniach, których szerokość nie przekracza 4 m. Do podłużnych ścian w 
płaszczyźnie sufitu podwieszanego przytwierdzane są przyścienne profile UD.  
Rys.2 Sufit na konstrukcji pojedynczej: 1. płyta g-k, 2. Profil nośny CD, 3. Profil 
przyścienny UD, 4. Wieszak (noniusz obrotowy lub wieszak z elementem rozprężnym), 5. 
Górna część wieszaka, 6. Łącznik poprzeczny do konstrukcji jednopoziomowej

  Profile CD układane są pomiędzy ścianami podłużnymi. Ich końce umieszczane są 
pomiędzy półkami profilu przyściennego i dodatkowo mocowane do stropu za pomocą 
wieszaków usytuowanych wzdłuż profilu CD w odstępach nie większych niż 100 cm. 
Rozstaw pomiędzy profilami CD zależy od grubości stosowanej płyty g-k oraz kierunków 
jej usytuowania względem profili CD.

 Polecenie 3 z lekcji 20. Obejrzyj filmhttps://www.youtube.com/watch?
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v=gx7fU8W869g&list=PLNHf3XZnwu1APH1sjPx5b2iawa13TPkQO&index=6 
 
 Obejrzyj fim z linkuhttps://www.youtube.com/watch?v=1wa7_MNpOYA
i napisz kolejność czynności przy montażu tego sufitu.

Rys.2  Sufit na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej: 1. płyta g-k, 2. Profi le CD (główny i
nośny), 3. Profi l przyścienny UD, 4. Wieszak (noniusz obrotowy lub wieszak z elementem

rozprężnym), 5. Górna część wieszaka, 6. Łącznik krzyżowy

Lekcja 21. Temat: Konstrukcja krzyżowa jednopoziomowa sufitu
podwieszanego. 
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Rys. 3.Sufit na konstrukcji pojedynczej: 1. płyta g-k, 2. Profi l nośny CD, 3. Profi l 
przyścienny UD, 4. Wieszak (noniusz obrotowy lub wieszak z elementem rozprężnym), 5. 
Górna część wieszaka, 6. Łącznik poprzeczny do konstrukcji jednopoziomowej
przekracza 4 m. 

Ten rodzaj konstrukcji sufitu stosowany jest w pomieszczeniach, których szerokość nie Do
podłużnych ścian w płaszczyźnie sufitu podwieszanego przytwierdzane są przyścienne

profile UD. Profile CD układane są pomiędzy ścianami podłużnymi. Ich końce
umieszczane są pomiędzy półkami profilu przyściennego i dodatkowo mocowane do

stropu za pomocą wieszaków usytuowanych wzdłuż profilu CD w odstępach nie większych
niż 100 cm. Rozstaw pomiędzy profilami CD zależy od grubości stosowanej płyty g-k oraz

kierunków jej usytuowania względem profili CD
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Lekcja 22.Temat: Konstrukcja odcinkowa (korytarzowa) sufitu
podwieszonego.  

Obejrzyj film i opisz czego dotyczył i napisz kolejność czynności
https://www.youtube.com/watch?v=eRl5TgpYxQ4

Lekcja 23. Temat: Konstrukcja okładziny sufitowej. Izolacje w sufitach
podwieszanych.  

Okładzina sufitowa na profi lach CD 60 Tego rodzaju zabudowa ma zastosowanie 
wszędzie tam, gdzie istotne jest zminimalizowanie grubości okładziny sufi tu. Ten system 
suchej zabudowy daje możliwość skutecznego kompensowania nierówności stropu i daje 
możliwość przykrycia instalacji. Na minimalną grubość zabudowy składają się w tym 
wypadku: profil 15,5 mm oraz płyta g-k o grubości 12,5 mm. Możliwe jest również 
płytowanie dwuwarstwowe.

Prace przy montażu okładziny sufitowej z płyt gipsowych rozpoczynamy od wytrasowania 
powierzchni ścian, do których zakotwiony będzie profil przyścienny. Przy trasowaniu 
powierzchni stropu zaznaczamy linię dzielącą strop na dwie połowy. Następnie wytyczamy
równoległe do pierwszej linie w rozstawie co 400 mm. Na tak wytrasowanych liniach 
zaznaczamy punkty w rozstawie co 1000 mm, pamiętając o tym, aby pierwszy punkt na 
linii był w odległości maksymalnie 200 mm od ściany. W profilach przyściennych UD 
znajdują się fabrycznie wykonane otwory, przez które nawiercamy ścianę pod kołki 
szybkiego montażu. Przez otwory w profi lach przyściennych przekładamy kołki szybkiego 
montażu i za pomocą młotka osadzamy na nich profil UD na całym obwodzie sufitu. 
Wykonujemy otwory w punktach zaznaczonych w kroku drugim. Wzdłuż wytyczonych linii 
mocujemy elementy do mocowania ES lub inne w zależności od tego, na jaką wysokość 
chcemy opuścić nasz sufit. Po zmierzeniu odległości pomiędzy ścianami docinamy profil 
CD 60 na żądany wymiar pomniejszony o 10 mm, aby po umocowaniu go w profilu 
przyściennym zachowany był pewien luz. Po docięciu profila CD 60 na żądany wymiar 
wsuwamy go w profil przyścienny. Za pomocą blachowkrętów do blach grubych 3,5 x 
9,5/11 przykręcamy elementy ES do profili CD 60, pamiętając jednocześnie o 
poziomowaniu rusztu sufitu. Po przykręceniu profili do elementów ES odginamy ramiona 
elementu mocującego powyżej poziomu profili CD 60. Odległość pomiędzy profilami CD 
60 wynosi 400 mm. Stosujemy płyty g-k o grubości 12,5 mm. Pierwszą płytę gipsowo-
kartonową przycinamy na długość np. 800 mm (lub wielokrotność 400 mm) i 
przygotowujemy do montażu na ruszcie sufitowym. Połączenie krawędzi płyt g-k musi 
znajdować się na profilu. Przy rozstawie 400 mm pomiędzy profilami płytę przykręcamy 
krawędzią wzdłużną, pokrytą kartonem, w kierunku prostopadłym do rusztu. Przy montażu
płyty do rusztu sufitowego należy pamiętać o pozostawieniu szczeliny ok. 5 mm pomiędzy 
krawędziami płyty gipsowo-kartonowej i ścianą. Wszystkie krawędzie płyty powinny łączyć 
się na profilu CD 60. Płytę g-k przykręcamy tylko do profi li CD 60. Płyty mocujemy z 
wzajemnym przesunięciem styków poprzecznych o min. 400 mm.  

Polecenie 4 z lekcji 23 : Obejrzyj 3 filmy  dotyczący okładziny sufitowej – link  
1.https://www.youtube.com/watch?v=TuPgC81MjSc,
2.https://www.youtube.com/watch?v=XeVzC1fL3-Q&t=72s
3. https://www.youtube.com/watch?v=N2HfzYbkE_w&t=34s 
            napisz co obejrzałeś.
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Lekcja 24.Temat:  Okładziny konstrukcji sufitów podwieszanych. 

Opłytowanie .Dla uproszczenia operowania całą płytą na suficie korzysta się często z płyt 
o długości 200 cm. Płyta taka jest lżejsza, a jej długość umożliwia pokrywanie konstrukcji, 
bez docinania płyty. Szereg producentów oferuje płyty o długości 200 cm z fabrycznie 
fazowanymi krawędziami poprzecznymi, co ułatwia spoinowanie połączeń płyt. Spoiny 
poprzeczne w sąsiednich rzędach płyt powinny być przesunięte względem siebie 
przynajmniej o moduł rozstawu, czyli o 50 cm. Przy pokrywaniu wielowarstwowym tak 
należy rozplanować ułożenie płyt w drugiej warstwie, aby spoiny zarówno podłużne jak i 
poprzeczne nie pokrywały się przynajmniej w sąsiednich warstwach. Zasadniczo wymogi 
dotyczące długości wkrętów, przy mocowaniu płyt na suficie, są takie same jak dla ścian, 
niemniej wygodnie jest przykręcać pierwszą warstwę dłuższymi o 10 mm wkrętami.

Lekcja 25. Temat:   Kontrola wyników nauczania .

Pytania w  części 2 . Technologii robót wykończeniowych do lekcji 16 do 25. 

Polecenie 1 :  z lekcji 17 :napisz w punktach co obejrzałeś na tych 2 filmach.
Polecenie 2 : z lekcji 18 na ten sprawdzian odpowiedz w punktach.
Polecenie 3 z lekcji 20. Obejrzyj filmy dotyczące sufitu na konstrukcji krzyżowej    
dwupoziomowej i napisz kolejność robót przy jego wykonaniu.
Polecenie 4 z lekcji 23 : Obejrzyj 3 filmy  dotyczący okładziny sufitowej – link  
1.https://www.youtube.com/watch?v=TuPgC81MjSc,
2.https://www.youtube.com/watch?v=XeVzC1fL3-Q&t=72s
3. https://www.youtube.com/watch?v=N2HfzYbkE_w&t=34s 
            napisz co obejrzałeś.
Prześlij odpowiedzi.

Lekcja 26 Temat: Ogólne warunki wykonywania obudowy konstrukcji
dachowej.  

 Szkielet obudowy konstrukcji dachowej. 
Obejrzyj film :https://www.youtube.com/watch?v=s4rsnx3P7RM

  Ogólne wymogi prowadzenia robót :
Przystąpienie do robót z wykorzystaniem płyt g-k jest możliwe dopiero wtedy, gdy są 
zakończone wszystkie roboty „mokre” (wraz z wylewkami) oraz została zamontowana 
stolarka okienna. Równocześnie wymaga się, aby temperatura w pomieszczeniach nie 
spadała poniżej 100C. Jeżeli roboty są prowadzone w okresie zimowym powinno już 
funkcjonować ogrzewanie budynku. Wymóg utrzymania minimalnej temperatury dotyczy 
również czasu, w którym na budowie nie przebywają pracownicy. Niedopuszczalne jest 
okresowe podgrzewanie pomieszczeń nagrzewnicami budowlanymi (np. przez 8 godz.) i 
dopuszczanie do spadku temperatury w godzinach nocnych. Wymóg ten wynika z 
konieczności utrzymania nieprzekraczającej 70% wilgotności względnej powietrza. 
Przypomnieć należy również, że płyty g-k muszą być składowane w pomieszczeniach 
zamkniętych lub pod zadaszeniem. Jeżeli na poddaszu planowane jest wykonanie ścian 
działowych, to ze względów technologicznych prace montażowe powinny być rozpoczęte 
właśnie od nich. Taka kolejność umożliwi prawidłowe wyznaczenie poziomu sufitu na 
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skosach i w części jętkowej dachu. Ważne jest, aby połączenie budowanej ściany z płyt g-
k z konstrukcją budynku (wykonanej z materiału innego niż płyta g-k) zostało wykonane z 
zastosowaniem połączenia ślizgowego. Podczas prac przygotowawczych należy ustalić 
wymiary (w przekroju) belek konstrukcyjnych więźby dachowej – ich wysokość pozwoli na 
dobór grubości wełny mineralnej. Do zabudowy poddasza używana jest wełna mineralna 
konfekcjonowana w matach lub płytach. Najczęściej stosowany układ to dwie warstwy – 
podstawowa, wykonywana z wełny o grubości 150 mm i dodatkowa, umożliwiająca 
likwidację mostów cieplnych o grubości 50 mm. Wełna powinna być ściśle dopasowana do
rozstawu belek. Połacie wełny docinane są wzdłużnie, indywidualnie wymiar docinanego 
kawałka powinien być dopasowany do rozstawu kolejnych belek. Ścisłe przyleganie 
materiału izolacyjnego i jego wcześniejsze rozprężenie (poprzez wstrząśnięcie) to 
gwarancja dobrej izolacji. W razie kłopotów z samoistnym utrzymywaniem się 
umieszczonej pomiędzy belkami wełny, można jej podtrzymanie wykonać zwykłym 
sznurkiem przyczepionym do drewnianych belek za pomocą tackera i zszywek. 
Warunkiem prawidłowego wyznaczenia płaszczyzny skosu jest równoległość krawędzi 
załamania między nim a sufitem i ścianką kolankową. Na ściance wyznacza się linię 
poziomą, która będzie przyszłą krawędzią skosu i ścianki. W jednym końcu sufitu 
zaznacza się miejsce przyszłego przecięcia się sufitu i skosu. Za pomocą pionu przenosi 
się położenie tego punktu na podłogę i mierzy się jego odległość od ścianki kolankowej. 
Po drugiej stronie pomieszczenia odmierza się tę samą odległość. Za pomocą pionu 
znajduje się na suficie drugi punkt określający linie krawędzi. Sznurem z proszkiem 
znacznikowym odznacza się linię na suficie.Profile stalowe, nośne CD, montowane są do 
specjalnych uchwytów systemowych ES za pomocą dwóch blachowkrętów. 
Niedopuszczalny jest montaż płyt g-k bezpośrednio do konstrukcji dachu. To tylko pozorna
oszczędność, która doprowadzi po pewnym czasie do spękania płyt gipsowo-kartonowych.
Należy pamiętać, że dach to konstrukcja dynamiczna, wstrząsana wiatrem, podlegająca 
naciskom leżącego na jego powierzchni śniegu. Użycie systemowych wieszaków ES do 
podwieszania profili CD pozwala zniwelować te niekorzystne procesy. Systemowe 
wieszaki to także łatwiejszy montaż profili i ich poziomowanie. Na ścianach szczytowych 
montowane są profile przyścienne UD. Zaleca się stosowanie na profilach taśmy 
akustycznej (polietylenowej) niwelującej niekorzystne efekty przenoszenia drgań z 
budynku na konstrukcję obudowy dachu. Profile nośne przebiegają w rozstawie co 40 cm. 
Montuje się je prostopadle do belek konstrukcji dachowej. Przewody elektryczne 
rozprowadza się w wolnych miejscach przestrzeni konstrukcyjnej. Poprowadzone 
przewody wewnątrz zabudowy gipsowo-kartonowej mogą być wykonane tylko z 
atestowanych przepustów kablowych.
Po zamontowaniu wypoziomowanej konstrukcji stalowej mocowana jest folia 
paraizolacyjna. Zalecane jest przyklejenie jej do profili za pomocą dwustronnej taśmy 
klejącej. Połączenia fragmentów folii powinny być wykonane na zakładkę. 

Obejrzyj fotografie ze strony 112,113,114 -Poradnika montera suchej zabudowy.

                                Zadania do zrobienia  z lekcji :26 do 30:

Zadanie 1 do lekcji 26. Obejrzyj film korzystając z linku  https://www.youtube.com/watch?
v=0OBdfQngh_M a następnie opisz kolejność robót przy docieplaniu poddasza.
Zadanie2 do lekcji 26 Obejrzyj filmy Firmy GipsKartonITD 
 np.https://www.youtube.com/watch?v   
=4qGKsKPDMGg&list=PL0JKiBMUle4NqUofp2JfzEwcN1-W1G4tb,
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https://www.youtube.com/watch?
v=nWNnDW8mwts&list=PL0JKiBMUle4NqUofp2JfzEwcN1-W1G4tb&index=3
oraz wszystkie pozostałe filmy i opisz je po kolei.

Lekcja27. Temat: Okładzina szkieletu obudowy konstrukcji dachowej.
Izolacje w obudowie konstrukcji dachowej.  

 Kolejny etap prac to właściwy montaż płyt gipsowo-kartonowych. Zaleca się montaż płyt 
g-k ognioochronnych, impregnowanych lub łączących w sobie cechy płyt odpowiednio typu
F i typu H2. Montaż płyt g-k powinien być wykonany w układzie prostopadłym do profili 
konstrukcji nośnej. Płyty gipsowo-kartonowe układane są z przesunięciem styków w taki 
sposób, aby spoiny kolejnych płyt były przesunięte względem siebie co najmniej o 40 cm 
(lub wielokrotność tej wielkości). Niedopuszczalne jest tworzenie spoin krzyżowych. 
Przed przykręceniem do konstrukcji płyty g-k, jej krawędzie należy sfazować, wyrównać 
tarnikiem i odpylić. Sfazowanie krawędzi płyty pod kątem 45 stopni pozwoli na 
umieszczenie w tak utworzonej bruździe gipsu szpachlowego. Płyty gipsowo-kartonowe 
układa się prostopadle do profili montażowych i przykręca do nich za pomocą 
systemowych wkrętów do gipsu. Rozstaw wkrętów w poszyciach jednowarstwowych oraz 
w zewnętrznych warstwach poszyć wielowarstwowych powinien wynosić maksymalnie 17 
cm. Przy zalecanym w niektórych przypadkach, ze względów na zwiększenie 
ogniochronności, stosowaniu okładziny dwuwarstwowej, maksymalny rozstaw wkrętów w 
wewnętrznych warstwach poszyć wielowarstwowych nie powinien przekraczać 40 cm.

Lekcja 28. Temat: Obudowa konstrukcji dachowej w miejscu
zamontowania okna połaciowego.

   https://www.youtube.com/watch?v=A0fW6kpMCH4

oraz             https://www.youtube.com/watch?v=vaG640K_vmU,
 a także
               https://www.youtube.com/watch?v=IPI-IaV7o48

Obróbka okien dachowych
 Podczas montażu okno dachowe (połaciowe) wstawiane jest w przygotowany otwór 
dachowy. W przestrzeń pomiędzy krokwiami wsuwana jest rama ze skrzydłem, a od strony
zewnętrznej dachu montowany jest specjalny kołnierz zabezpieczający przed opadami. 
Zgodnie z zaleceniami kołnierz powinien całkowicie zabezpieczyć przed dostawaniem się 
wody opadowej do wnętrza, jednak miejsce styku ramy okiennej z konstrukcją dachu 
narażone jest na straty ciepła. 
  Od strony poddasza poziome powierzchnie wnęki okiennej z płyt g-k (górne i dolne 
ościeże) muszą być tak wykonane, aby zapewnić jak największe doświetlenie wnętrza. W 
praktyce oznacza poziomą lub nawet rozwartą górną obróbkę okna połaciowego oraz jeśli 
to możliwe pionową obróbkę dolną. Obróbki boczne z reguły są prostopadłe do okna. 
Sposób konstruowania rusztu z profili stalowych, mocowanie paroizolacji i płyty g-k we 
wnęce okna dachowego nie różni się zasadniczo od zabudowy innych elementów 
wykonywanych w technologii suchej zabudowy. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę 
na precyzyjne i szczelne ułożenie wełny mineralnej w obszarze okna połaciowego, w tym 
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na pionowych elementach ościeża oraz na zapewnienie ciągłości i szczelności paroizolacji
(w tym na styku z ramą okna połaciowego).

Lekcja 29.Temat : Warunki przeprowadzania spoinowania i wykańczania
powierzchni okładzin z płyt gipsowych.

Ogólne wymogi prowadzenia robót Przystąpienie do robót z wykorzystaniem płyt g-k jest 
możliwe dopiero wtedy, gdy są zakończone wszystkie roboty „mokre” (wraz z wylewkami) 
oraz została zamontowana stolarka okienna. Równocześnie wymaga się, aby temperatura
w pomieszczeniach nie spadała poniżej 100C. Jeżeli roboty są prowadzone w okresie 
zimowym powinno już funkcjonować ogrzewanie budynku. Wymóg utrzymania minimalnej 
temperatury dotyczy również czasu, w którym na budowie nie przebywają pracownicy. 
Niedopuszczalne jest okresowe podgrzewanie pomieszczeń nagrzewnicami budowlanymi 
(np. przez 8 godz.) i dopuszczanie do spadku temperatury w godzinach nocnych. Wymóg 
ten wynika z konieczności utrzymania nieprzekraczającej 70% wilgotności względnej 
powietrza. Przypomnieć należy również, że płyty g-k muszą być składowane w 
pomieszczeniach zamkniętych lub pod zadaszeniem. 

Obejrzyj film:https://www.youtube.com/watch?v=5nS5Q7I71wk

Lekcja 30 . Temat : Kontrola wyników nauczania 

Zadania do zrobienia  z lekcji :26 do 30:

Zadanie 1 do lekcji 26. Obejrzyj film korzystając z linku  https://www.youtube.com/watch?
v=0OBdfQngh_M a następnie opisz kolejność robót przy docieplaniu poddasza.
Zadanie 2 do lekcji 26 Obejrzyj filmy Firmy GipsKartonITD 
 np.https://www.youtube.com/watch?v   
=4qGKsKPDMGg&list=PL0JKiBMUle4NqUofp2JfzEwcN1-W1G4tb,
https://www.youtube.com/watch?
v=nWNnDW8mwts&list=PL0JKiBMUle4NqUofp2JfzEwcN1-W1G4tb&index=3
oraz wszystkie pozostałe filmy i opisz je po kolei.

Zadanie 3 do lekcji 30 odpowiedz na pytania:
  
   1) Wymień najważniejsze zalety sufitów podwieszanych. 
a)  ................................................................................................................ 
b)  ................................................................................................................ 
c)  ................................................................................................................ 
d)  ................................................................................................................
    2) Wymień podstawowe elementy konstrukcji sufitów podwieszanych w systemach 
suchej zabudowy. 
a)  ................................................................................................................ 
b)  ................................................................................................................ 
c)  ................................................................................................................ 
d)  ................................................................................................................ 
e)  ................................................................................................................ 
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  3) Wymień główne rodzaje konstrukcji sufitów podwieszanych. 
a)  ................................................................................................................ 
b)  ................................................................................................................ 
c)  ................................................................................................................
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