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Lekcja 31. Temat :Spoinowanie i szpachlowanie styków płyt. 

 Po zamocowaniu płyt na suficie widoczne są wszystkie krawędzie płyt oraz łby użytych do
mocowania wkrętów. Chcąc uzyskać jednolitą płaszczyznę należy zamaskować spoiny i 
łby wkrętów oraz uzupełnić ewentualne ubytki i inne uszkodzenia krawędzi płyt. Używa się
do tego systemowej masy szpachlowej. 
 Zadaniem spoinowania jest nie tylko ukrycie styków płyt, ale przede wszystkim połączenie
poszczególnych arkuszy płyt w jedną całość. Zdecydowana większość stosowanych mas 
szpachlowych charakteryzuje się tym, że ich wytrzymałość na ściskanie wielokrotnie 
przewyższa wytrzymałość na rozciąganie. Aby umożliwić spoinie przenoszenie nawet 
nieznacznych sił rozciągających należy zazbroić ją taśmą z materiału włóknistego.      
Spoinowanie jest jednym z najważniejszych etapów mocowania płyt gipsowo-
kartonowych. Prawidłowy dobór materiałów do spoinowania oraz właściwe wykonanie 
gwarantują bezusterkowe użytkowanie pomieszczeń wykonanych w systemie suchej 
zabudowy wnętrz.
  Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi być oczyszczona z kurzu i pyłu gipsowego. Ze 
względu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozróżniamy 
spoinowanie z taśmą zbrojącą oraz bez taśmy zbrojącej. W obydwu przypadkach przy 
pierwszym szpachlowaniu masę szpachlową rozprowadzamy poprzecznie do linii styku 
płyt, wciskając ją jak najgłębiej i szczelnie wypełniając całą szczelinę. Następnie ruchem 
jednostajnym, najlepiej jednym pociągnięciem, rozprowadzamy i wygładzamy masę 
szpachlową wzdłuż całej spoiny.
Do spoinowania krawędzi spłaszczonych fabrycznie używa się taśmy zbrojącej.     
Rozróżniamy 3 rodzaje taśm zbrojących: 
    • taśmę papierową
    • taśmę samoprzylepną siateczkową z włókna szklanego,
    • taśmę z włókna szklanego (z fi zeliny).
Na połączeniach pionowych, dla płyt g-k o krawędzi spłaszczonej (NS, PRO, KS i KPOS), 
mogą być zastosowane wszystkie typy taśm spoinowych. Taśma spoinowa samoprzylepna
(„siatka”) wklejana na krawędziach łączonych płyt g-k bezpośrednio na karton 
w płytach g-k o krawędziach typu NS i PRO oraz na ułożoną uprzednio konstrukcyjną 
masę szpachlową („na mokry gips”) dla krawędzi typu NS, PRO, KS i KPOS. 
Taśma „fizelinowa” lub papierowa powinna być wklejona na połączeniach na „mokry gips”. 
Połączenia pionowe (na obniżonych krawędziach fabrycznych) między płytami g-k o 
krawędzi półokrągłej spłaszczonej (KPOS) można szpachlować bez użycia taśmy 
spoinowej w sytuacji zastosowania specjalnie przeznaczonej do tego celu konstrukcyjnej 
masy szpachlowej. 
  Szpachlowanie połączeń poziomych między płytami g-k, tj. krawędzi „ciętych” powinno 
być wykonywane z zastosowaniem taśm spoinowych typu „fizelinowego” lub papierowej 
wklejanych na „mokry gips”. Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między 
płytami g-k z zastosowaniem taśmy spoinowej wklejanej na uprzednio ułożoną 
konstrukcyjną masę szpachlową („na mokry gips”) wymaga drugiego etapu szpachlowania
konstrukcyjną masą szpachlową, które ma na celu „przykrycie” taśmy spoinowej masą 
szpachlową.
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Polecenie 1. Obejrzyj filmy z linków następnie napisz :kto wykonuje roboty i czego 
dotyczyły: 
   1. https://www.youtube.com/watch?
v=aSxPCkPECJM&list=PLNHf3XZnwu1APH1sjPx5b2iawa13TPkQO&index=4&t=102s
   2. https://www.youtube.com/watch?v=9dEf7fMcNe0
   3.  https://www.youtube.com/watch?v=d5eHrwrGBok
   4. https://www.youtube.com/watch?v=jb9TmCv4wNw
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Lekcja 32 Wykańczanie narożników wklęsłych i wypukłych. 
    Wykańczanie powierzchni płyt tworzących okładzinę konstrukcji. 

     Poziomy szpachlowania. 
Dla sprecyzowania i skatalogowania jakości wykończenia ścian wykonanych w technologii 
suchej zabudowy przyjmuje się 4 poziomy jakości szpachlowania powierzchni. Polski 
standard branżowy charakteryzujący jej jakość odpowiada klasyfikacji europejskiej (Quality
Level) i opisany jest za pomocą 4 poziomów szpachlowania.
  Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1 (Quality Level 1 (Q1))
 Poziom Szpachlowania PSG 1 dotyczy powierzchni obudowy dachu wykonanej z płyt g-k,
w stosunku do których nie są formułowane wymagania estetyczne, wystarczy zastosować 
szpachlowanie podstawowe, które obejmuje wykonanie spoinowania połączeń płyt 
gipsowo-kartonowych oraz pokrycie masą szpachlową widocznych części elementów 
mocujących i wykończeniowych.    W tym wypadku, przy stosowaniu papierowej taśmy 
zbrojącej lub fizelinowej lub taśmy siateczkowej z włókna szklanego, w pierwszej 
kolejności na połączenie krawędzi powinna być naniesiona warstwa systemowej, 
konstrukcyjnej masy szpachlowej a następnie wtopiona w nią taśma zbrojąca. Należy 
pamiętać, że po wyschnięciu pierwszej warstwy masy konstrukcyjnej z wtopioną taśmą 
zbrojącą, połączenie powinno być zaszpachlowane ponownie jedną warstwą systemowej, 
konstrukcyjnej masy szpachlowej.  Po wyschnięciu pierwszej warstwy masy konstrukcyjnej
z wtopioną taśmą zbrojącą, połączenie powinno być zaszpachlowane ponownie jedną 
warstwą systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowej. Warto pamiętać, że możliwe jest 
również szpachlowanie bez użycia taśm zbrojących dla krawędzi . Do spoinowania bez 
użycia taśmy zbrojącej używana jest specjalna, systemowa, konstrukcyjna masa 
szpachlowa. Na takich połączeniach płyt g-k – w zależności od zaleceń dostawcy systemu
– powinno mieć miejsce dwu lub trzykrotne szpachlowanie połączenia płyt g-k. Przy 
wielowarstwowym pokrywaniu sufitu płytami g-k, szpachlowaniu podlegają wszystkie 
kolejne warstwy, natomiast spoiny w warstwie zewnętrznej muszą być dodatkowo zbrojone
taśmą do spoinowania. Natomiast szpachlowanie łbów wkrętów w warstwach spodnich nie
jest konieczne. Na tym poziomie szpachlowania dopuszcza się występowanie 
miejscowych zagłębień powstałych w skutek skurczu masy szpachlowej i rys po 
narzędziach. Nie stosuje się szpachlowania dodatkową, finiszową masą szpachlową. 
Zabudowa z płyt g-k wykończona wg zaleceń Poziomu Szpachlowania PSG 1 ma 
zastosowanie w pomieszczeniach tymczasowych i technicznych.

  Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2 (Quality Level 2 (Q2))
 Celem prac wykonywanych przez montera suchej zabudowy na tym poziomie jest takie 
wyrównanie i wygładzenie powierzchni spoiny, aby wraz z płytą g-k utworzyła jedną 
powierzchnię. To „wyrównanie” dotyczy również elementów mocujących, wewnętrznych 
oraz zewnętrznych naroży, jak również połączeń. Szpachlowanie na poziomie PSG 2 
obejmuje szpachlowanie podstawowe PSG 1 oraz powtórne szpachlowanie systemowymi 
masami szpachlowymi: konstrukcyjną, gdy jest to wymagane oraz finiszową, aż do 
osiągnięcia płynnego przejścia powierzchni spoiny z powierzchnią płyty gipsowo-
kartonowej. Nie jest dopuszczalne pozostawienie miejscowo występujących zagłębień i rys
po użytych narzędziach. Jeżeli to konieczne, to zaszpachlowane powierzchnie należy 
wyszlifować. 
   Tak przygotowana powierzchnia przeznaczona jest np. do pokrycia farbami 
strukturalnymi. Przy szpachlowaniu na Poziomie Szpachlowania Gipsowego PSG 2 nie 
można wykluczyć widocznego, na ostatecznie wykończonej (np. pomalowanej) 
płaszczyźnie (np. ścianie), przejścia pomiędzy powierzchnią kartonu płyty g-k, a 
powierzchnią pokrytą warstwą masy szpachlowej (np. na spoinie).
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Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3 (Quality Level 3 (Q3))
 Szpachlowanie na poziomie PSG 3 zakłada szpachlowanie standardowe PSG 2 oraz 
szpachlowanie całej powierzchni elementu przegrody (spoin i kartonu) masami 
systemowymi, szpachlami lub systemowymi gładziami, których zadaniem jest wyrównanie 
powierzchni oraz zamknięcie mikroporów i ujednolicenie tekstury i chłonności na tych 
powierzchniach. W tym wypadku grubość nakładanej warstwy jest niewielka i zwykle nie 
przekracza 1 mm. Osiągnięcie takiego efektu jest możliwe pod warunkiem użycia pac 
stalowych o wypolerowanej powierzchni roboczej i idealnie prostych krawędziach. 
Ewentualne nierówności powinny być po stwardnieniu nałożonych mas delikatnie 
zeszlifowane siatką ścierną lub papierem ściernym o ziarnistości 200.

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 (Quality Level 4 (Q4))
 Do spełnienia najwyższych wymagań estetycznych w odniesieniu do szpachlowanych 
powierzchni zabudowy wykonanej z płyt g-k konieczne jest zastosowanie na całej 
powierzchni opłytowania cienkiej warstwy tynku gipsowego (typu: alabastrowy gips 
sztukatorski). Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 zakłada ręczne lub mechaniczne 
nałożenie na całą powierzchnię elementu zabudowy tynku cienkowarstwowego lub 
specjalnej gładzi gipsowej (grubość warstwy do 3 mm). Poza wygładzeniem często 
występuje konieczność wypolerowania całej nałożonej warstwy. Poziom szpachlowania 
wynika zawsze z klasy pomieszczenia oraz metody jej ostatecznego wykończenia. Tak 
przygotowaną powierzchnię ściany można malować farbami matowymi, lub tapetować 
grubymi tapetami.
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Obróbka naroży 
   Do zbrojenia spoin w narożach wewnętrznych nadaje się taśma papierowa lub taśma 
ALUX. Taśma papierowa ma wzdłużne przetłoczenia umożliwiające łatwe zagięcie. Taśma 
ALUX ma wkładkę aluminiową.
 Proces szpachlowania wnarożach wewnętrzych jest podobny jak dla krawędzi ciętych: 
• odpylić narożnik, 
• nanieść w narożnik konstrukcyjną masę szpachlową na naroże plackami w rozstawie nie 
większym niż 10 cm, 
• wcisnąć w narożnik taśmę papierową i dokładnie docisnąć przy pomocy szpachelki do 
naroży wewnętrznych, 
• po wyschnięciu masy szpachlowej nanieść następną warstwę masy, 
• po wyschnięciu przeszlifować naroże.
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 Szpachlowanie naroży zewnętrznych odbywa się z wykorzystaniem aluminiowych 
narożników perforowanych. Narożnik powinien być wklejony na placki masy szpachlowej a
nie zamocowany np. za pomocą zszywek tapicerskich. 

        Etapy montażu narożników ochronnych (aluminiowych): 
• oczyścić cięte krawędzie płyt z pyłu (gruntowanie nie jest konieczne), 
• nanieść masę szpachlową na naroże plackami w rozstawie nie większym niż 10 cm, 
• wcisnąć i ustawić (wypoziomować) narożnik na narożu ściany (przykleić), 
• wyrównać wyciśniętą masę i uzupełnić tak, by cały narożnik pokryć masą szpachlową po 
obu stronach, 
• Po wyschnięciu uzupełnić miejsca skurczu masą szpachlową, zaszpachlować na 
większą szerokość, 
• zgrubienie w narożu rozprowadzić masą finiszową na szerokości 30 – 40 cm.

Polecenie 2 Obejrzyj filmy : napisz ich tytuły i kolejność robót , które na nich 
widziałeś:
           1. https://www.youtube.com/watch?v=Ily2jLu8N5o

2. https://www.youtube.com/watch?v=uQj65HrEscg
3. https://www.youtube.com/watch?v=2I7hseDy588
4. https://www.youtube.com/watch?v=dDJjPkJvcS0
5. https://www.youtube.com/watch?v=JqOHa0iqR_I
6. https://www.youtube.com/watch?v=epCcp-v7Pc4

Lekcja 33. Rodzaje i przyczyny uszkodzeń ścian działowych, sufitów
podwieszanych i obudów konstrukcji dachowych. 

Ocena efektu końcowego prac w systemach suchej zabudowy 

  Podobnie jak w większości robót budowlanych, tak i przy suchej zabudowie z płyt g-k, na 
efekt końcowy mają wpływ wszystkie etapy wykonawstwa.
  Przez efekt końcowy rozumie się wykonanie wszystkich prac związanych z suchą 
zabudową od momentu trasowania przebiegu ściany aż do szpachlowania końcowego 
przed malowaniem, tapetowaniem lub inną metodą wykończenia powierzchni. 

   Szereg czynności podejmowanych przez montera suchej zabudowy należy do tzw. robót
zanikających, stąd mogą – w momencie końcowego oddawania obiektu – pojawić się 
trudności w ocenie ich jakości. Z tego też powodu monter suchej zabudowy powinien 
wiedzieć, że o ile niestaranne wytrasowanie przebiegu ściany czy sufitu będzie widoczne i 
możliwe do udokumentowania w chwili odbioru prac, to niestarannie wykonana 
konstrukcja z profili stalowych i np. montaż izolacji z wełny mineralnej mogą się ujawnić 
dopiero w czasie późniejszej eksploatacji budynku.
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 Przy wykonywaniu elementów systemu suchej zabudowy zazwyczaj wyodrębniane są 
następujące prace zanikające: 

– wykonanie konstrukcji z profili stalowych,
– – ułożenie wełny mineralnej, 
– – opłytowanie oraz użycie taśmy zbrojącej, 
– – szpachlowanie połączeń.

 Nie mniej ważny jest efekt końcowy wykonanych prac. 
Monter suchej zabudowy 
– w trakcie wykonywania prac 
- powinien mieć świadomość, iż podczas odbioru wykonanych przez niego prac 
będą oceniane tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi,
w szczególności sprawdzane będą odchylenia: 
– powierzchni od płaszczyzny, czyli czy występują pofalowania powierzchni sufitu, 
– krawędzi płaszczyzny od linii prostej, czyli czy występują odchylenia, w pionie i 
poziomie w miejscach przecięcia się dwóch płaszczyzn,
– powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego, 
– powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego, 
– przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji. 

Szczegółowy opis możliwych odchyleń znajduje się w książce pt.: „Warunki 
techniczne odbioru i wykonania systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-
kartonowych” (praca zbiorowa, Polskie Stowarzyszenie Gipsu, Warszawa 2010)

Lekcja 34. Naprawy uszkodzeń ścian działowych, sufitów
podwieszanych i obudów konstrukcji dachowych.

  
 Nie trudno uszkodzić płytę gipsową, czasem wystarczy lekkie puknięcie i mamy dziurę. W
czasie remontu możemy również popełniać błędy, nie w tym miejscu wywiercić otwory na 
halogeny czy źle obsadzić puszkę elektryczną. W filmie pokazuję jak rozwiązywać takie 
problemy :). 

 Polecenie 3 obejrzyj film i opisz sposoby naprawy 
https://www.youtube.com/watch?v=iagzurDeEwc  .
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Lekcja 35. Odbiór prac zanikających w trakcie montażu ścian
działowych, sufitów podwieszanych i obudów konstrukcji dachowych. .2.

  Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej 
następujące
dokumenty:
1)  zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy,
2)  protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie     
podłoża, prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót
zanikających,
3)  protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych do 
wykonanego pokrycia.

Etapy prac
– roboty zanikające:

Przy wykonywaniu suchej zabudowy można wyodrębnić następujące roboty zanikające:

1. Wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania płytami g-k, 
(sprawdzenie wyznaczenia położenia
rusztu względem stałych elementów konstrukcji budynku, sprawdzenie jakości i grubości 
blach profili; sprawdzenie sposobu
zamocowania skrajnych profili konstrukcji; sprawdzenie rozstawu elementów konstrukcji 
oraz ewentualnego ich łączenia);
2. Wykonanie opłytowania, (sprawdzenie rodzaju zastosowanych płyt g-k; sprawdzenie 
rodzaju i rozstawu zastosowanych
łączników mocujących płytę do konstrukcji; sprawdzenie zachowania dystansu względem 
podłogi oraz ewentualnie na
stykach płyt; sprawdzenie przygotowania krawędzi do spoinowani, w tym ewentualne 
sfazowanie ciętych krawędzi nie
obłożonych kartonem);
3. Sprawdzenie staranności i poprawności ułożenia wełny mineralnej, (wykonanie 
połączeń, wypełnienie profili słupkowych,
profili górnych)
4. Spoinowanie płyt szczególnie wymagających użycia taśmy zbrojącej, 
Wykonanie powłok ochronnych na płytach np. zabezpieczenia wodochronnego w 
łazienkach.

Badania w czasie wykonywania robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby 
mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
 Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
materiałów: 
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
− wymiary (zgodnie z tolerancją), 
− wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 
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− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów 
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Należy pamiętać o ważnych określeniach budowlanych:
 dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.

 Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
 laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, . 
 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
 istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.       

  normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
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Lekcja 36.Odbiór końcowy ścian działowych, sufitów podwieszanych i
obudów konstrukcji dachowych. 

Każda budowa może zostać w każdej chwili skontrolowana pod względem BHP i 
prawidłowości prowadzenia robót budowlanych.

Warto wiedzieć, że przez dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie 
na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu — także dziennik montażu.
           

Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche 
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
Sprawdzeniu podlega: 
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
− wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny
pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

 Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub 
innymi zgodnymi z dokumentacją. 
 Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe.
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych
kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. 
Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z 
dokładnością do 0,5 mm. 

             Dopuszczalne odchyłki są następujące według tabeli umieszczonej poniżej: 
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Lekcja 37.Roboty pomocnicze przy wykonywaniu ścian działowych,
sufitów podwieszanych i obudowy konstrukcji dachowej. 

Prace wykończeniowe 
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Na zaszpachlowaną powierzchnię ściany nanosi się warstwę materiału 
gruntującego tzw. np. unigrunt. Poprzez gruntowanie wyrównuje się 
zróżnicowaną nasiąkliwość kartonu i masy szpachlowej. 
 
Przed dalszą obróbką materiał gruntujący musi być suchy.
 
Miejsca bezpośrednio narażone na działanie wody (np. w łazience), przed 
położeniem glazury, izoluje się tzw. „folią w płynie” – specjalnym preparatem 
pozwalającym na całkowite ograniczenie wchłaniania wody przez gips 
zawarty w rdzeniu płyty g-k. 
 
Do malowania stosowane są ogólnodostępne farby dyspersyjne. Nie należy 
stosować farb zawierających wapno i szkło wodne. 
 
Do tapetowania ścian wykonanych z płyt g-k można stosować wszystkie 
ogólnodostępne tapety i kleje do tapet. 

W kuchniach i łazienkach należy stosować płyty g-k impregnowane typu H2. 
Przed przyklejaniem glazury płyty muszą zostać zagruntowane.
 Płyt przygotowanych pod wykończenie glazurą nie szpachluje się masami 
finiszowymi.

Lekcja 38. Wykonanie innych rodzajów ścian.   Kontrola wyników
nauczania

Montaż ściany instalacyjnej z płyt g-k. 

  Polecenie 4 ;
   1. Obejrzyj i opisz film dotyczący Montaż ściany instalacyjnej z płyt g-k. System Knauf 
W116
 https://www.youtube.com/watch?
v=IbxlnHnaqL0&list=PLNHf3XZnwu1APH1sjPx5b2iawa13TPkQO&index=18&t=0s
  
  Polecenie 5:

1. Obejrzyj film i opisz dotyczący prac wykończeniowych w suchej zabudowie  
https://youtu.be/odWdrR92Ttg

 

  Polecenie 6 : obejrzyj film i opisz dotyczący prac wykończeniowych:

https://youtu.be/-LUmdUEf6i4
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Konstrukcja ścianki łukowej jest niemal identyczna z konstrukcją ścianki prostej. 
Wznoszenie ścian o przebiegu krzywoliniowym rozpoczyna się od wyznaczenia jej 
przebiegu na podłodze i suficie. Aby dokładnie przenieść ślad ściany z podłogi na sufit 
bardzo przydatne jest stosowanie wcześniej wykonanych szablonów. W momencie 
projektowania ściany krzywoliniowej należy pamiętać o tym, że styki pionowe płyt 
pokrywających jedną i drugą stronę ściany nie będą przypadały na tym samym profilu 
pionowym CW.
 Równocześnie sam fakt, że konstrukcja ściany będzie najczęściej stanowiła szablon do 
wyginania płyt, wymusza poważne zagęszczenie profili pionowych. Rozstaw słupków 
zależy głównie od promienia krzywizny ściany.
 Minimalne promienie krzywizny ściany to w przypadku ściany wklęsłej 60 cm.

Rys 1. Ściana o przebiegu krzywoliniowym  1 Płyty g-k przystosowane go gięcia. 2. Taśma
uszczelniająca, 3. Profi l poziomy UW (U) (nadcięty), 4. Profi l słupkowy CW (C), 
maksymalnie co 30 cm
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Kontrola wyników nauczania do lekcji 31 do 38

Podsumowanie: wykonaj polecenia z tekstu:
Polecenie 1. Obejrzyj filmy z linków następnie napisz :kto wykonuje roboty i czego 
dotyczyły: 
   1. https://www.youtube.com/watch?
v=aSxPCkPECJM&list=PLNHf3XZnwu1APH1sjPx5b2iawa13TPkQO&index=4&t=102s
   2. https://www.youtube.com/watch?v=9dEf7fMcNe0
   3.  https://www.youtube.com/watch?v=d5eHrwrGBok

4. https://www.youtube.com/watch?v=jb9TmCv4wNw

Polecenie 2 Obejrzyj filmy : napisz ich tytuły i kolejność robót , które na nich 
widziałeś:
           1. https://www.youtube.com/watch?v=Ily2jLu8N5o

7. https://www.youtube.com/watch?v=uQj65HrEscg
8. https://www.youtube.com/watch?v=2I7hseDy588
9. https://www.youtube.com/watch?v=dDJjPkJvcS0
10.https://www.youtube.com/watch?v=JqOHa0iqR_I

         Polecenie 3 obejrzyj film i opisz sposoby naprawy
                 https://w   ww.youtube.com/watch?v=iagzurDeEwc  .

Polecenie 4 rozwiąż test sprawdzający:

Test sprawdzający – sufity podwieszane

1.  Wymień najważniejsze zalety sufitów podwieszanych. 
a)  ................................................................................................................ 
b)  ................................................................................................................ 
c)  ................................................................................................................ 
d)  ................................................................................................................

2) Wymień podstawowe elementy konstrukcji sufitów podwieszanych w systemach 
suchej zabudowy.
 a)  ................................................................................................................ 
b)  ................................................................................................................ 

16 

https://www.youtube.com/watch?v=iagzurDeEwc
https://w/
https://www.youtube.com/watch?v=JqOHa0iqR_I
https://www.youtube.com/watch?v=dDJjPkJvcS0
https://www.youtube.com/watch?v=2I7hseDy588
https://www.youtube.com/watch?v=uQj65HrEscg
https://www.youtube.com/watch?v=Ily2jLu8N5o
https://www.youtube.com/watch?v=jb9TmCv4wNw
https://www.youtube.com/watch?v=d5eHrwrGBok
https://www.youtube.com/watch?v=9dEf7fMcNe0
https://www.youtube.com/watch?v=aSxPCkPECJM&list=PLNHf3XZnwu1APH1sjPx5b2iawa13TPkQO&index=4&t=102s
https://www.youtube.com/watch?v=aSxPCkPECJM&list=PLNHf3XZnwu1APH1sjPx5b2iawa13TPkQO&index=4&t=102s


c)  ................................................................................................................ 
d)  ................................................................................................................ 
e)  ................................................................................................................ 

3) Rozstaw blachowkrętów wzdłuż profili w suficie podwieszanym wynosi 
a) od 200 do 300 mm. 
b) od 150 do 200 mm. 
c) od 100 do 300 mm. 
d) od 250 do 400 mm.

4) Wymień główne rodzaje konstrukcji sufitów podwieszanych. 
a)  ................................................................................................................ 
b)  ................................................................................................................ 
c)  ................................................................................................................

5) Płyty g-k w sufitach podwieszanych mocuje się sposobem poprzez :
                  a) klejenie.
                  b) klejenie i mocowanie mechaniczne.
                  c) mocowanie tylko mechaniczne. 

  d) zależy od rodzaju konstrukcji.

6) Nazwij układy montowania płyt g-k na sufi tach podwieszanych.
a)  ................................................................................................................ 
b)  ................................................................................................................ 

7)Czym uwarunkowany jest kierunek układania płyt g-k na suficie?
a) Wielkością pomieszczenia. 
b) Rodzajem konstrukcji sufitu podwieszanego.
c) Kierunkiem oświetlenia słonecznego.
d) Kształtem pomieszczenia.

8) System sufitu podwieszanego znajdujący się na rysunku poniżej to:
a) konstrukcja jednopoziomowa. 
b) okładzina sufitowa.
c)konstrukcja dwupoziomowa.
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9) Jaki typ wieszaków stosuje się do zamocowania profili przy suficie podwieszanym, 
gdy jego odległość od stropu wynosi do 120 
mm? ........................................................................................................................

10)Jakie zestawy profili należy stosować do konstruowania rusztów sufitowych?
a) CD, ES.               b) UD, ES.               c) CD, UD.           d) CD, ES, UD.

11)Opisz poszczególne elementy sufitu podwieszanego  na rysunku poniżej.

  a) 4 –  ..........................................................................................................
  b) 2 –  .......................................................................................................... 
  c) 3 –  ..........................................................................................................
  d) 1 –  ..........................................................................................................

12) Jaki rodzaj konstrukcji sufitu podwieszanego przedstawiony jest na rysunku?
  ........................................................................................................................
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13)Odległość wieszaka od połączenia profili warstwy głównej powinna wynosić a) co 
najmniej 20 cm. b) nie więcej niż 20 cm. c) od 40 do 60 cm. d) nie więcej niż 30 cm.

14)Przesunięcie miejsca łączenia sąsiednich profili powinno wynosić a)  od 40 do 60 
cm. b)  co najmniej 20 cm. c)  co najmniej 80 cm. d)  od 60 do 80 cm.

15)Jako przyścienne stosuje się profile 
a) ES. 
b) CD. 
c) UD.

16)Płyty w okładzinach sufitowych docina się tak, aby krawędź poprzeczna wypadała 
a) pośrodku między profilami. 
b) na skraju profili. 
c) na środku profili. 
d) do 20 cm od profila.

17) Wymień kolejne etapy spoinowania płyt o krawędzi typu KS w pierwszym poziomie 
szpachlowania PSG 1. 
a)  ................................................................................................................ 
b)  ................................................................................................................ 
c)  ................................................................................................................

18)Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3 wymaga po szpachlowaniu 
standardowym PSG 2
a) wyrównania wszelkich nierówności na spoinach.
 b) wyrównania wszelkich zagłębień na całej powierzchni płyt. 
c) szpachlowania cienką warstwą (ok. 1 mm) całej powierzchni sufitu. 
d) szpachlowania warstwą o grubości min. 3 mm.

19) Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 polega 
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na  ........................................................................................................................

20) Wymień podstawowe tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i 
krawędzi, które będą oceniane podczas odbioru wykonanych prac. 
a)  ................................................................................................................ 
b)  ................................................................................................................ 
c)  ................................................................................................................ 
d)  ................................................................................................................ 
e)  ................................................................................................................

Prześlij odpowiedzi na polecenia i odpowiedzi na test do nauczyciela w całości.

Lekcja 39. Systemy okładzin ściennych w technologii suchej zabudowy. 
 Materiały do wykonywania okładzin ściennych w technologii suchej

zabudowy.  
System suchej zabudowy to zestaw wyrobów, skompletowany i rekomendowany przez 
producenta płyt gipsowo-kartonowych, zamontowany wg wytycznych dostawcy systemu. 
Na zestaw wyrobów wchodzących w skład systemu składają się: systemowe profi le 
stalowe, płyty gipsowo-kartonowe, systemowe taśmy uszczelniające, systemowe masy 
szpachlowe, elementy mocujące i akcesoria.   

 Prawidłowe działanie i bezawaryjna eksploatacja elementów budowlanych 
wykonanych w technologii suchej zabudowy – takich jak np. okładziny ścienne – 
uwarunkowana jest w dużej mierze prawidłowym określeniem wymagań. Są one opisane 
w projekcie budowlanym.
 Dla okładzin ściennych najważniejsze parametry to sztywność i wytrzymałość, które 
zazwyczaj oznaczają – w przypadku okładzin ściennych – maksymalną dopuszczalną 
wysokość. 
 Ważnym argumentem przemawiającym za wykorzystaniem okładzin ściennych we 
współczesnym budownictwie jest znaczne skrócenie czasu prowadzenia prac 
wykończeniowych i uniknięcie pracochłonnego tynkowania. 
 Kolejnym parametrem istotnym przy montażu okładzin ściennych – w przypadku montażu 
z wykorzystaniem profili stalowych – jest izolacyjność akustyczna, która określa komfort 
użytkowania pomieszczenia. Ochrona przed hałasem jest objęta normą budowlaną i 
określa wymagania stawiane przegrodom budowlanym w zależności od rodzaju 
pomieszczeń. 
 Natomiast odporność ogniowa jest parametrem, który określa czas, w którym w trakcie 
pożaru, okładzina ścienna (z wyjątkiem suchego tynku) jest barierą ogniową. Wymagania 
odnośnie odporności ogniowej budynków obiektów budowlanych w zależności od ich 
przeznaczenia określają warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie co jest egzekwowane w trakcie odbioru prac budowlanych. Można wyróżnić 
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trzy podstawowe rodzaje okładzin ściennych, klasyfikowane ze względu na sposób 
montażu płyt g-k. Istnieją również różnice w nazewnictwie i niektórych zastosowanych 
rozwiązaniach, wynikające z oferty handlowej krajowych producentów systemów suchej 
zabudowy, a które zostały tutaj pominięte. 
W zasadzie można wyróżnić trzy główne systemy okładzin ściennych: 
− suchy tynk (płyta g-k klejona do ściany), 
− okładzina ścienna 

– płyty g-k mocowane na profilach CD 60,
– przedścianka (obudowa szachtów) ściennych jest istotnym elementem aranżacji 

wnętrza nie tylko od strony estetycznej. Okładziny ścienne i przedścianki wykonane
w systemach suchej zabudowy charakteryzuje mała masa 1m2 zabudowy i jej 
szybki proces

    Dobór właściwego rozwiązania systemu oładzin ściennych, a więc użycie kleju 
lub dobór rodzaju zastosowanych profili stalowych, typu płyt gipsowo-kartonowych 
w poszyciu oraz materiału wypełniającego wnętrze przedścianki lub okładziny 
ściennej (rodzaj wełny mineralnej, jej gęstość objętościowa, grubość) mają 
decydujące znaczenie na uzyskanie przez ścianę zakładanych parametrów 
technicznych. Dotyczy to izolacyjności akustycznej, odporności ogniowej oraz 
sztywności. 

    Inaczej mówiąc dobór właściwego rozwiązania systemu okładzin ściennych jest 
istotnym elementem aranżacji wnętrza nie tylko od strony estetycznej. Okładziny 
ścienne i przedścianki wykonane w systemach suchej zabudowy charakteryzuje 
mała masa 1m2 zabudowy i jej szybki proces  wykonawczy. 
    Płyty gipsowo-kartonowe są materiałem niepalnym, pozwalającym na 
wznoszenie przedścianek i okładzin nie rozprzestrzeniających ognia. 
    Przy zastosowaniu impregnowanych płyt gipsowo-kartonowych o zwiększonej 
odporności na działanie wilgoci (typu H) nie ma również ograniczeń przy 
wykorzystywaniu technologii suchej zabudowy do wydzielania pomieszczeń, w 
których okresowo (do 10 godz.) występuje podwyższona wilgotność, nie 
przekraczająca 85%. 
    Systemowość rozwiązań powoduje, że możliwa jest – niespotykana przy 
zastosowań wykonawczych. Płyty gipsowo-kartonowe są materiałem niepalnym, 
pozwalającym na wznoszenie przedścianek i okładzin nie rozprzestrzeniających 
ognia. Przy zastosowaniu impregnowanych płyt gipsowo-kartonowych o 
zwiększonej odporności na działanie wilgoci (typu H) nie ma również ograniczeń 
przy wykorzystywaniu technologii suchej zabudowy do wydzielania pomieszczeń, w
których okresowo (do 10 godz.) występuje podwyższona wilgotność, nie 
przekraczająca 85%. Systemowość rozwiązań powoduje, że możliwa jest – 
niespotykana przy zastosowaniu innych materiałów – duża szybkość i łatwość 
montażu okładzin ściennych. Głównie dzięki kompleksowości i dopasowaniu 
elementów systemu oraz wyeliminowaniu pracochłonnych procesów mokrych. Do 
tego dochodzi łatwy sposób prowadzenia instalacji pod okładziną ścienną, która 
pozwala uniknąć kucia bruzd lub stosowania mało estetycznych listew naściennych.
Niespotykana w innych rozwiązaniach możliwość, niemal natychmiastowego, 
użytkowania pomieszczeń bez konieczności czekania na osiągnięcie przez element
odpowiedniej wytrzymałości i wilgotności.
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Lekcja 40 . Narzędzia i sprzęt kontrolno-pomiarowy stosowane w
procesie wykonania okładzin ściennych. 

Polecenie 1 (do lekcji 40):
 Wykonaj prezentację narzędzi do prac przy pracach w systemach suchej zabudowy na 
podstawie strony internetowej firmy KNAUF- tzn. 20 narzędzi i elektronarzędzi.

Lekcja 41. Ogólne warunki prowadzenia montażu okładzin ściennych z
płyt gipsowych w systemach suchej zab. Przygotowanie podłoża pod

okładzinę ścienną  .

    Płyty gipsowo-kartonowe stosowane jako okładzina ścian murowanych tworzą tak 
zwany suchy tynk. Takie rozwiązanie stosowane jest przede wszystkim przy 
wykonywaniu remontów pomieszczeń. Można w ten sposób zasłonić nieestetycznie 
wyglądające fragmenty ścian, ukryć instalacje, a także polepszyć izolacyjność termiczną. 
Zastąpienie tynku tradycyjnego płytami gipsowo-kartonowymi znacznie też skraca czas 
remontu. Najprostszym rozwiązaniem dla takiego zastosowania płyt gipsowo-kartonowych 
jest ich przyklejanie na klej gipsowy do podłoży pionowych, wykonanych z ceramiki, 
betonu, gazobetonu, i cementowo wapiennych. 
    Podłoże, do którego będzie przyklejany suchy tynk nie może być wilgotne, tłuste i musi 
być pozbawione powłok z farb wapiennych i olejnych. Podłoże powinno być przygotowane
w taki sposób, aby posiadało wymaganą przyczepność dla kleju gipsowego. Podłoża 
chłonne i podłoża o obniżonej przyczepności należy zagruntować odpowiednim 
preparatem gruntującym wg zaleceń dostawcy systemu. 
  Dokładność wykonania ściany murowanej bardzo często znacznie odbiega od wymogów 
normowych. Zastosowanie płyt g-k umożliwia skorygowanie tych ewentualnych 
niedociągnięć. 
 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 10 
stopni C. Jeżeli roboty są prowadzone w okresie zimowym powinno już funkcjonować 
ogrzewanie budynku. Wymóg utrzymania minimalnej temperatury dotyczy również czasu, 
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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. 
 Podłoże musi być zawsze suche, mocne, odpylone, powinny być .skute odpadające 
okładziny i farby klejowe. Ważna jest kontrola zwilgocenia ścian i usunięcie zapleśniałych 
tynków, skucie zalanych tynków po np..powodzi.

Lekcja 42. Okładzina mocowana bezpośrednio na podłożu (suchy tynk).
         Montaż suchego tynku 
   Pierwszą czynnością przy klejeniu płyty g-k „na plackach” jest wyznaczenie płaszczyzny 
przebiegu okładziny. Do wyznaczenia tej płaszczyzny znakomicie nadaje się poziomnica 
budowlana. Można to także wykonać dwoma pionami murarskimi i łatą lub sznurkiem 
przeprowadzonym poziomo.
  Dla ułatwienia późniejszego układania płyt należy zaznaczyć wyznaczoną płaszczyznę 
przy pomocy placków gipsowych zwanych markami. 
   Płyty powinny być przyklejone klejem gipsowym rozłożonym punktowo w polu płyty oraz 
liniowo na wszystkich czterech krawędziach, w celu uniknięcia tzw. „klawiszowania płyt”.
 „Placki” z kleju gipsowego należy nałożyć w dwu pionowych rzędach oddalonych od 
siebie o 35 cm (mierząc osiowo) na środku płyty. Odległości pomiędzy plackami mierzone 
w pionie również nie powinny być większe niż 35 cm. 
  Do mocowania płyt g-k należy stosować systemowe kleje gipsowe, przeznaczone do 
mocowania płyty g-k. Przed nakładaniem kleju gipsowego, należy mieć przygotowane 
płyty przycięte na odpowiednią długość (wysokość pomieszczenia minus 1,5 cm).
 Uwaga, maksymalna dopuszczalna wysokość pomieszczeń zabudowywanych suchym 
tynkiem wynosi 300 cm.
 Przyklejanie płyt można rozpoczynać od narożnika lub od środka ściany. Przy długości 
mniejszej od 6 m można zaczynać od narożnika, a powyżej tego wymiaru od środka 
szerokości ściany. Prawidłowe zamocowanie pierwszej płyty decyduje o jakości wykonania
całej okładziny, dlatego należy tę czynność wykonać szczególnie starannie. Ta pierwsza 
płyta będzie stanowiła „bazę” wyznaczającą płaszczyznę dla pozostałych płyt. Zalecane 
jest kontrolowanie „na bieżąco” położeń kolejnych płyt. Ważne jest, aby dolna krawędź 
płyty była lekko uniesiona, ok. 10-15 mm nad płaszczyznę podłogi. 
  Przy przyklejaniu obok drugiej i każdej następnej płyty ustawia się je do poprzednio 
osadzonej, a współpłaszczyznowość kontroluje się długą na 200 cm, sztywną łatą 
(najlepiej aluminiową o przekroju skrzynkowym). Sprawdzenia dokonuje się przykładając 
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łatę poziomo w trzech miejscach na wysokości ściany.

Rys. 3. Podstawowe elementy montażu suchego tynku: 1. Przyklejona płyta, 2. Płyta z
nałożonymi plackami systemowego kleju gipsowego, 3. Miejsca spoinowania, 4. Podkładki

dystansowe
Polecenie 2 (do lekcji 42) wyszukaj i obejrzyj film o wykonaniu suchego tynku i opisz.

Lekcja 43. Konstrukcja i izolacja okładziny mocowanej łącznikami do
wykańczanej ściany.  

  Okładzina ścienna montowana na CD 60 
  Drugą metodą mocowania płyt g-k jest wykonanie okładziny na profilu CD 60 na ścianie 
za pomocą profili CD 60 mocowanych do ściany za pomocą uchwytów ES i innych, 
ustawianych pionowo co 60 cm. 
   Okładzinę ścienną montowaną na profilach CD 60 montujemy w przypadku, gdy: 

– wysokość ściany przekracza 300 cm,
– doprowadzenie powierzchni ściany do klejenia klejem są nieuzasadnione 

ekonomicznie, 
– w przypadku oczekiwania poprawy izolacyjności akustycznej i ogniowej ściany. 

  Końce profili CD 60 wstawia się do zamocowanych poziomo na podłodze i suficie profili 
przyściennych UD 30, mocowanych przy pomocy odpowiednich łączników mechanicznych
w rozstawie nie przekraczających 100 cm. Okładziny mogą składać się z jednej lub dwóch 
warstw. Przy jednokrotnym poszyciu stosuje się płyty o grubości minimalnej 12,5 mm.

Z reguły okładziny ścienne mogą pełnić funkcje estetyczne i podwyższające izolacyjność 
akustyczną przegrody, a w przypadku poszycia płytami ogniowymi (typy: F, DF, FH2, 
DFH2) również mogą posiadać kwalifikacje odporności ogniowej. Izolacyjność akustyczna 
przegrody tradycyjnej zostaje znacząco poprawiona w przypadkach, gdy przestrzeń 
pomiędzy podłożem a poszyciem z płytą g-k wypełnimy wełną mineralną
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Rys. 4.  Okładzina ścienna na profi lach CD 60: 1. Płyta g-k, 2. Taśma uszczelniająca, 3.
Wełna mineralna, 4. Profi l CD 60, 5. Profi l UD 30, 6. Uchwyt ES do profi li CD 60

Polecenie 3 (do lekcji 43) Obejrzyj film napisz jaka firma i czego dotyczy: 
https://youtu.be/FcI51ZSPvQQ

Lekcja 44. Konstrukcja i izolacja okładziny ściennej, niezależnej od
wykańczanej ściany (przedścianka).

Przedścianka 

 Przedścianka to konstrukcja samonośna. Montuje się ją przy istniejących ścianach w celu 
poprawy izolacyjności akustycznej i ogniowej. Tego typu konstrukcje stosuje się również 
jako okładziny szachtów windowych i instalacyjnych lub w przypadku gdy powierzchnia 
ściany jest nierówna lub małonośna. Montaż przedścianki na profilach CW (C) przypomina
wznoszenie samodzielnej ścianki obłożonej jednostronnie płytą g-k. Izolacyjność 
akustyczna przedścianki zależy od materiałów i technologii montażu. W praktyce, zależnie
od oczekiwań, stosuje się różnego rodzaju okładziny. W zależności od wysokości 
pomieszczenia dobiera się odpowiedni wymiar profilu.
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Tabela 1. Zestawienie wysokości ścian i grubości profili. 

Ze względu na to, że maksymalne długości handlowe profili wynoszą 4 m, w niektórych 
przypadkach zachodzi konieczność łączenia profili na długości np. na zakładkę. Długość 
zakładki dla profilu CW (C) 100 wynosi 1,0 m, dla profilu CW (C) 75 wynosi 0,75 m. 
Natomiast 0,50 m dla profilu CW (C) 50. W ścianach o wysokości do 300 cm nie wolno 
stosować profili łączonych na długości. 

Lekcja 45. Mocowanie płyt gipsowych w okładzinie ściennej na
profilach. 

                                                         Montaż izolacji 
W systemie suchej zabudowy, w której płyty montowane są na placki klejowe nie 
stosujemy izolacji, z wyłączeniem płyt zespolonych (płyta g-k połączona z izolacją).
 W dwóch pozostałych systemach, tj. przedścianki i okładziny ściennej, w razie 
konieczności zwiększenia izolacyjności termicznej, ogniowej lub akustycznej, pomiędzy 
profile układa się warstwę wełny mineralnej o grubości nie większej niż odległość czoła 
profilu od ściany. 
 Jeżeli okładzina ścienna montowana jest na ścianie zewnętrznej konieczne jest 
zastosowanie folii paroizolacyjnej, montowanej pomiędzy wełnę mineralną a płyty g-k. W 
przypadku okładziny ściennej montowanej na profilach CD 60 wełnę mineralną mocuje się 
po zamontowaniu uchwytów ES poprzez nabicie mat. W przypadku przedścianki 
montujemy wełnę mineralną pomiędzy profilami. Wełna powinna wypełniać szczelnie 
przestrzeń pomiędzy profilami. Niedokładne ułożenie wełny mineralnej powoduje 
obniżenie skuteczności izolacji. Zastosowanie lekkich konstrukcji wykonanych z płyt 
gipsowo-kartonowych jako ścian działowych, z wypełnieniem płytami lub matami z wełny 
mineralnej skalnej lub szklanej, zapewnia wszystkie parametry izolacyjności akustycznej.

Płytowanie 
 Montując płyty g-k jako okładziny ścienne najczęściej ustawia się je długością w kierunku 
pionowym tak, aby sięgały od podłogi do sufitu. W przypadku suchego tynku maksymalna 
wysokość nie może przekroczyć 3 m (dostępna w handlu długość płyty g-k). Takich 
ograniczeń nie ma w przypadku montażu płyt g-k na profilach stalowych przytwierdzonych 
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do ściany za pomocą uchwytów typu ES. Płyty przykręca się tylko do profili CD 60, nie 
należy przykręcać płyt do profili poziomych (UD 30). Płyt nie należy stawiać bezpośrednio 
na podłożu. Należy pozostawić szczelinę ok. 10 mm. 

 Spoinowanie płyt i prace wykończeniowe

Po zamocowaniu płyt na ścianie widoczne są wszystkie krawędzie płyt oraz łby użytych do
mocowania wkrętów. Chcąc uzyskać jednolitą płaszczyznę należy zamaskować spoiny i 
łby wkrętów, oraz uzupełnić ewentualne ubytki i inne uszkodzenia krawędzi płyt. Używa się
do tego systemowej masy szpachlowej. Zadaniem spoinowania jest nie tylko ukrycie 
styków płyt, ale przede wszystkim połączenie poszczególnych arkuszy płyt w jedną całość.
Zdecydowana większość stosowanych mas szpachlowych charakteryzuje się tym, że ich 
wytrzymałość na ściskanie wielokrotnie przewyższa wytrzymałość na rozciąganie. Aby 
umożliwić spoinie przenoszenie nawet nieznacznych sił rozciągających należy zazbroić ją 
taśmą z materiału włóknistego. 
 Spoinowanie jest jednym z najważniejszych etapów mocowania płyt gipsowo-
kartonowych. Prawidłowy dobór materiałów do spoinowania oraz właściwe wykonanie 
gwarantują bezusterkowe użytkowanie pomieszczeń wykonanych w systemie suchej 
zabudowy wnętrz.
 Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi być oczyszczona z kurzu i pyłu gipsowego. Ze 
względu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozróżniamy 
spoinowanie z taśmą zbrojącą oraz bez taśmy zbrojącej. W obydwu przypadkach przy 
pierwszym szpachlowaniu masę szpachlową rozprowadzamy poprzecznie do linii styku 
płyt, wciskając ją jak najgłębiej i szczelnie wypełniając całą szczelinę. Następnie ruchem 
jednostajnym, najlepiej jednym pociągnięciem, rozprowadzamy i wygładzamy masę 
szpachlową wzdłuż całej spoiny. 
      Do spoinowania krawędzi spłaszczonych fabrycznie używa się taśmy zbrojącej. 
Rozróżniamy 3 rodzaje taśm zbrojących:
 − taśmę papierową,
 − taśmę samoprzylepną siateczkową z włókna szklanego,
 − taśmę z włókna szklanego (z fizeliny).
Na połączeniach pionowych, dla płyt g-k o krawędzi spłaszczonej (NS, PRO, KS i KPOS), 
mogą być zastosowane wszystkie typy taśm spoinowych. Taśma spoinowa samoprzylepna
(siatka) wklejana jest na krawędziach łączonych płyt g-k bezpośrednio na karton w 
przypadku płyt o krawędziach typu NS i PRO oraz na ułożoną uprzednio konstrukcyjną 
masę szpachlową („na mokry gips”) w przypadku krawędzi typu NS, PRO, KS i KPOS. 
Taśma fizelinowa lub papierowa powinna być wklejona na połączeniach na „mokry gips”. 
Połączenia pionowe (na obniżonych krawędziach fabrycznych) między płytami g-k o 
krawędzi półokrągłej spłaszczonej (KPOS) można szpachlować bez użycia taśmy 
spoinowej w sytuacji zastosowania specjalnie przeznaczonej do tego celu konstrukcyjnej 
masy szpachlowej. 
  Szpachlowanie połączeń poziomych między płytami g-k tj. krawędzi ciętych powinno być 
wykonywane z zastosowaniem taśm spoinowych typu fizelinowego lub papierowej 
wklejanych na „mokry gips”. Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między 
płytami g-k z zastosowaniem taśmy spoinowej wklejanej na uprzednio ułożoną 
konstrukcyjną masę szpachlową („na mokry gips”) wymaga drugiego etapu szpachlowania
konstrukcyjną masą szpachlową, które ma na celu przykrycie taśmy spoinowej masą 
szpachlową.
  O poziomie estetyki wykończenia wnętrz wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych 
decyduje gładkość ich powierzchni. Spoiny nie mogą być widoczne (wypukłe, wklęsłe) po 
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pomalowaniu lub tapetowaniu.
  Dla sprecyzowania i skatalogowania jakości wykończenia ścian wykonanych w 
technologii suchej zabudowy przyjmuje się 4 poziomy jakości szpachlowania powierzchni. 
Polski standard branżowy charakteryzujący jej jakość odpowiada klasyfikacji europejskiej 
(Quality Level) i opisany jest za pomocą 4 poziomów szpachlowania.  

Kontrola wyników nauczania do lekcji 39 do 45:

Wykonaj polecenia i rozwiąż test i wyślij:
Polecenie 1 (do lekcji 40):  Wykonaj prezentację narzędzi do prac przy pracach w 
systemach suchej zabudowy na podstawie strony internetowej firmy KNAUF- tzn. 20 
narzędzi i elektronarzędzi.

Polecenie 2 (do lekcji 42) wyszukaj i obejrzyj film o wykonaniu suchego tynku i opisz.

Polecenie 3 (do lekcji 43) Obejrzyj film i napisz jaka firma oraz czego dotyczy: 
https://youtu.be/FcI51ZSPvQQ

 Test dotyczący obudowy dachu:

1) Najważniejsze właściwości, jakie powinna posiadać obudowa dachu to:  
a) duża wytrzymałość mechaniczna. 
b) dobra ochrona przeciwpożarowa. 
c) dobra izolacyjność akustyczna i termiczna. 
d) ochrona przed opadami atmosferycznymi. 

2)  Materiały izolacyjne zalecane do stosowania w obudowach dachu w systemie 
suchej zabudowy to 
a) styropian. 
b) wełna mineralna. 
c) pianki poliuretanowe. 
d) płyty pilśniowe. 

3) Grubość warstwy izolacji termicznej w obudowie dachu powinien wynosić:
 a) 10 cm. 
 b) 10-12 cm. 
 c) 20 cm. 
 d) 15 cm.

4)  Zalecany sposób układania izolacji to:
 a) jednowarstwowy.
 b) dwuwarstwowy.

5) Paroizolacja w obudowie dachu:
 a) chroni płyty g-k przed wilgocią.
 b) chroni izolację termiczną przed przeciekami z pokrycia dachu.
 c) zwiększa dodatkowo izolacyjność termiczną.
 d) chroni izolację od wilgoci powstającej w pomieszczeniu.

28 

https://youtu.be/FcI51ZSPvQQ


6) Opisz poszczególne elementy konstrukcyjne obudowy dachu oznaczone cyframi.

a) 1 – materiał izolacyjny, 3 – folia, 4 – płyta pilśniowa.
b) 2 – profi l CD, 3 – paroizolacja, 4 – płyta g-k. 
c) 1 – element konstrukcyjny dachu, 2 – profi l UD, 5 – materiał izolacyjny. 
d) 2 – profi l CD, 3 – paroizolacja, 5 – płyta g-k.

7)Jeżeli obudowa dachu i ścian wykonywana jest w systemie suchej zabudowy to 
jako pierwsze powinny być wykonane :
a) ściany. 
b) obudowa dachu. 
c) obojętnie co. 
d) równolegle ściany i obudowa dachu.

8) Jaki typ połączenia powinien być wykonany między obudową dachu a ścianą w 
suchej zabudowie?
a) Stałe. 
b) Ślizgowe.  
c) Stałe lub ślizgowe zależnie od kąta między nimi. 
d) Stałe lub ślizgowe zależnie od grubości obudowy dachu.

9) Przy montażu obudowy dachu przedstawionym na rysunku przedstawione są 
czynności?
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a) Wyznaczania płaszczyzny przebiegu obudowy. 
b) Układania izolacji. 
c) Mocowania uchwytów i profili. 
d) Mocowania i podtrzymania izolacji.

10. Czy powinno się mocować płyty g-k bezpośrednio do konstrukcji dachu? 
a) Tak. 
b) Nie.

10) Jakie podstawowe profile należy stosować w montażu suchej zabudowy dachu?
 a) CW, C. 
b) UW, U. 
c) CD, UD. 
d) CD, UA.

11. Jaki etap prac podczas obudowy dachu przedstawia rysunek?
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a) Wyznaczanie płaszczyzny przebiegu obudowy. 
b) Układanie izolacji. 
c) Mocowanie uchwytów i profili. 
d) Układanie płyt.

12)  Przy ścianach szczytowych powinno się stosować profile 
a) CD. 
b) UD. 
c) CW. 
d) UW.

13. Odległość między profilami głównymi powinna wynosić 
a) 20-40 cm. 
b) najwyżej 40 cm. 
c) ok. 40 cm. 
d) tyle, ile szerokości płyty.

14) Paroizolacja powinna być montowana za pomocą: 
 a) zszywek do belek stropowych. 
 b) wkrętów do belek stropowych. 
 c) dwustronnej taśmy klejącej. 
 d) specjalnego kleju.

     15) Montaż płyt g-k wykonuje się: 
 a) równolegle do długości profili. 
 b) prostopadle do długości profili. 
 c) prostopadle lub równolegle do profili zależnie od kształtu dachu. 
 d) na przemian prostopadle i równolegle do profili.

    16) Płyty g-k w obudowie dachu powinny być montowane tak, aby 
          a) styki pokrywały się ze sobą. 

31 



          b) były przesunięte o połowę szerokości płyty. 
          c) styki były przesunięte względem siebie o co najmniej 40 cm. 
          d) spoiny były krzyżowe.

 17. Jakie materiały stosowane są do spoinowania płyt w obudowie dachu?
        ....................................................................................................................
        …................................................................................................................
        …................................................................................................................
        …..................................................................................................................
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