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Jeśli rozpoczynasz pracę z tym materiałem, to wyślij 
e-maila do nauczyciela na adres:

 dudzinska3 @ poczta. fm  

W e-mailu wpisz swoje nazwisko i imię, zawód, 
i przedmiot :Technologia robót wykończeniowych  część 1 
(np.: Jan Kowal, Monter zabudowy i robót wykończeniowych )

oraz napisz ,że  rozpoczynasz  pracę na Kursie.
Będzie to potwierdzeniem o rozpoczęciu pracy 

z tym materiałem oraz będzie to podstawa do zaliczenia Tobie tych
zajęć.

Jeśli możesz i masz takie możliwości, 

to rozpocznij pracę z tym materiałem 

w dniu i w godzinach 

w którym te zajęcia są w planie.

Jeśli masz jakieś trudności wyślij SMS na nr 510268899 z pytaniem lub

zadzwoń.

D z i ę k u j ę
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Szkolny program nauczania Kursu I-go stopnia z przedmiotu       Technologia robót 
wykończeniowych w Zespole Placówek Oświatowych Centrum Kształcenia 
Zawodowego Nr2  w Olkuszu
Zawód: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie ,
 symbol  zawodu 712905/CKZ2-OL/2019
Kurs   I- 60 godzin, 
termin kursu I stopnia:27.04. 2020r. – 22.05.2020r.
Opracowała: Małgorzata Dudzińska

1. Omówienie programu nauczania i wymagań edukacyjnych.
Rozwiązania systemowe we współczesnym budownictwie. Ogólna charakterystyka 
technologii suchej zabudowy. 
2. Systemy ścian działowych w technologii suchej zabudowy.  
3. Systemy sufitów podwieszanych i okładzin sufitowych w technologii suchej zabudowy. 
4. Systemy obudów konstrukcji dachowych w technologii suchej zabudowy.  
5. Narzędzia stosowane w procesie wykonania suchej zabudowy.  
6. Sprzęt kontrolno-pomiarowy wykorzystywany w procesie wykonania suchej zabudowy. 
7. Materiały do wykonywania szkieletu nośnego ścian działowych, sufitów podwieszanych i
obudów konstrukcji dachowych.  
8. Materiały do wykonywania okładzin płytowych ścian działowych, sufitów podwieszanych
i obudów konstrukcji dachowych. 
9. Materiały do wykonywania izolacji ścian działowych, sufitów podwieszonych i obudowy 
konstrukcji dachowej.  
10. Łączniki w systemach suchej zabudowy. 
 Materiały do spoinowania i wykańczania powierzchni okładziny w technologii suchej 
zabudowy.  
11. Ogólne warunki prowadzenia montażu ścian działowych z płyt gipsowych.
12.Pojedyncza konstrukcja ściany działowej.
13. Konstrukcja ściany działowej w miejscu lokalizacji otworu drzwiowego. 
14.Konstrukcja ściany międzylokalowej otworu drzwiowego .
15. Kontrola wyników nauczana
16. Okładzina jednowarstwowa ściany działowej. 
17. Okładzina kilkuwarstwowa ściany działowej. 
 Izolacje w ścianach działowych.  Styki i narożniki ścian działowych. 
18. Kontrola wyników nauczania. 
19.Ogólne warunki prowadzenia montażu sufitów podwieszanych i okładzin     sufitowych. 
20. Konstrukcja krzyżowa dwupoziomowa sufitu podwieszanego.  
21. Konstrukcja krzyżowa jednopoziomowa sufitu podwieszanego. 
22. Konstrukcja odcinkowa (korytarzowa) sufitu podwieszonego.  
23. Konstrukcja okładziny sufitowej.      Izolacje w sufitach podwieszanych.  
24. Okładziny konstrukcji sufitów podwieszanych.  
25. Kontrola wyników nauczania 
24. Ogólne warunki wykonywania obudowy konstrukcji dachowej.  
25. Szkielet obudowy konstrukcji dachowej. 
26. Izolacje w obudowie konstrukcji dachowej.  
27. Okładzina szkieletu obudowy konstrukcji dachowej.  
28. Obudowa konstrukcji dachowej w miejscu zamontowania okna      połaciowego.  
29. Kontrola wyników nauczania 
30. Warunki przeprowadzania spoinowania i wykańczania powierzchni okładzin z płyt 
gipsowych. 
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31. Spoinowanie i szpachlowanie styków płyt. .
32 Wykańczanie narożników wklęsłych i wypukłych. 
    Wykańczanie powierzchni płyt tworzących okładzinę konstrukcji. 
     Poziomy szpachlowania. 
33. Rodzaje i przyczyny uszkodzeń ścian działowych, sufitów podwieszanych i obudów 
konstrukcji dachowych. 
34. Naprawy uszkodzeń ścian działowych, sufitów podwieszanych i obudów konstrukcji 
dachowych.
35. Odbiór prac zanikających w trakcie montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych 
i obudów konstrukcji dachowych. 
36.Odbiór końcowy ścian działowych, sufitów podwieszanych i obudów konstrukcji 
dachowych. 
37.Roboty pomocnicze przy wykonywaniu ścian działowych, sufitów podwieszanych i 
obudowy konstrukcji dachowej. 
38. Kontrola wyników nauczania
39. Systemy okładzin ściennych w technologii suchej zabudowy.  
    Materiały do wykonywania okładzin ściennych w technologii suchej zabudowy.  
40 . Narzędzia i sprzęt kontrolno-pomiarowy stosowane w procesie wykonania okładzin 
ściennych. 
41. Ogólne warunki prowadzenia montażu okładzin ściennych z płyt gipsowych w 
systemach suchej zab. Przygotowanie podłoża pod okładzinę ścienną  .
42. Okładzina mocowana bezpośrednio na podłożu (suchy tynk).  
43. Konstrukcja i izolacja okładziny mocowanej łącznikami do wykańczanej ściany.  
44. Konstrukcja i izolacja okładziny ściennej, niezależnej od wykańczanej ściany 
(przedścianka).
45. Mocowanie płyt gipsowych w okładzinie ściennej na profilach. 
46. Spoinowanie styków płyt okładziny.  
47. Szpachlowanie powierzchni okładziny.  
48. Uszkodzenia okładzin ściennych. Naprawa uszkodzeń okładzin ściennych.  
49. Odbiór okładzin ściennych.  
 Roboty pomocnicze przy wykonywaniu okładzin ściennych .
 50. Systemy podkładów podłogowych w technologii suchej zabudowy.  
51. Materiały do wykonywania podkładów podłogowych w technologii suchej zabudowy.  
52. Narzędzia i sprzęt kontrolno-pomiarowy stosowane w procesie wykonania podkładów 
podłogowych.
53. Ogólne warunki wykonywania podkładów podłogowych w systemach suchej 
zabudowy. 
54. Przygotowanie i izolacja podłoża pod płyty suchego jastrychu.  
55. Podkłady podłogowe układane bezpośrednio na podłożu lub warstwie    
wyrównawczej.  
56. Podkłady podłogowe w systemach podłóg podniesionych 
             Wykańczanie powierzchni suchego jastrychu.  
57. Uszkodzenia podkładów podłogowych. Naprawy podkładów podłogowych w 
technologii suchej zabudowy .
58. Odbiór podkładów podłogowych w technologii suchej zabudowy.  
59. Roboty pomocnicze przy wykonywaniu podkładów podłogowych. 
60. Kontrola wyników nauczania  -test końcowy  i ustalenie ocen.
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Podręczniki:
1.Piotr Rogalski, Krzysztof Wojewoda Montaż systemów suchej zabudowy Poradnik dla 
ucznia 
Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Gipsu, 00-641 Warszawa, ul. Mokotowska 4/6 
www.polskigips.pl  Poradnik zostanie dołączony w poczcie w pliku pdf.

2.Marek Machnik , Anna Kusina,Montaż ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz 
obudowy konstrukcji dachowych. Kwalifikacja B.5.1 Wydawca : WSiP

3.Anna Kaczkowska „Technologia robót wykończeniowych”. 
Wydawnictwo Ka Be Krosno

Lekcja 1. Temat:   Omówienie programu nauczania i wymagań
edukacyjnych.

Podstawowe zadania zawodowe montera suchej zabudowy obejmują wykonywanie: ścian 
działowych i okładzin ściennych, sufitów podwieszanych i okładzin sufitowych, zabudów 
poddaszy i obudów dachów, zabudów szybów instalacyjnych i szybów windowych, 
suchych podkładów podłogowych (jastrychów), elementów aranżacji wnętrz, remontów, 
konserwacji i naprawy elementów suchej zabudowy. Ponadto monter suchej zabudowy 
zabezpiecza na placu budowy materiały przeznaczone do montażu, kontroluje 
poprawność wykonanych prac, współdziała z wykonawcami robót towarzyszących, 
realizuje zadania w zespole oraz współpracuje z kierownictwem i nadzorem budowy. 
  Systemy suchej zabudowy znajdują współcześnie szerokie zastosowanie w obiektach 
budowlanych: użyteczności publicznej (hotelach, centrach handlowych, biurach, obiektach 
sportowych) oraz budownictwie mieszkaniowym (indywidualnym i zbiorowym). Monter 
suchej zabudowy znajduje zatrudnienie w przedsiębiorstwach wykonujących roboty 
budowlane, wykończeniowe oraz remontowe. Może również prowadzić  własną 
działalność gospodarczą w zakresie usług montażu systemów suchej zabudowy wnętrz. 

Program nauczania przedmiotu technologia zamieszczony jest powyżej. 
Oceniane będą odpowiedzi ucznia na pytania ustalone przez nauczyciela.
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Lekcja 2. Temat:   Systemy ścian działowych w technologii suchej
zabudowy. 

 
System suchej zabudowy to zestaw wyrobów, skompletowany i rekomendowany przez 
producenta płyt gipsowo-kartonowych (w skrócie płyt g-k), zamontowany wg wytycznych 
dostawcy systemu. Na zestaw wyrobów wchodzących w skład systemu składają się: 
systemowe profile 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. ściany działowe - uwarunkowana jest w dużej mierze 
prawidłowym określeniem wymagań. Są one opisane w projekcie budowlanym. Dla ścian 
działowych najważniejsze parametry to sztywność i wytrzymałość, które zazwyczaj 
oznaczają – w przypadku ścian działowych – maksymalną, dopuszczalną wysokość. 
Wymagania pod tym względem uzależnione są w dużej mierze od przeznaczenia 
pomieszczeń, w których będą zastosowane i ilości ludzi mogących jednocześnie tam 
przebywać. Kolejnym parametrem istotnym przy wznoszeniu ścian działowych w 
systemach suchej zabudowy 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. Odporność ogniowa jest parametrem określającym czas, w którym w trakcie
pożaru, ściana jest barierą ogniową. Większość budynków ma prawnie określone 
wymagania odnośnie ognioodporności i są one egzekwowane w trakcie odbioru prac 
budowlanych.

 W zasadzie można wyróżnić cztery główne rodzaje ścian działowych:
• pojedyncza konstrukcja z jednowarstwowym poszyciem płytami g-k,
 • pojedyncza konstrukcja z wielowarstwowym poszyciem płytami g-k,
 • podwójna konstrukcja z wielowarstwowym poszyciem płytami g-k, 
• ściany specjalne, np instalacyjne.

 Ściany wykonane w systemach suchej zabudowy charakteryzuje mała masa. W praktyce, 
w procesie projektowania, nie jest uwzględniane ich obciążenie na konstrukcję budynków 
(np. stropów). Z reguły masa ściany wynosi około 25 kg/m2 w standardowej wersji, przy 
grubości ściany wynoszącej 12,5 cm. Dla porównania masa murowanej ściany działowej o
identycznej grubości w zależności od zastosowanego materiału wynosi: dla cegły pełnej 
ok. 165 kg/m2, a dla betonu komórkowego ok. 65 kg/m2.

Pojedyncza konstrukcja z jednowarstwowym poszyciem płytami g-k Ściany na 
pojedynczej konstrukcji z poszyciem z pojedynczą warstwą płyt g-k mogą być stawiane na 
każdej nośnej konstrukcji stropu, a w razie potrzeby można je w prosty sposób 
zdemontować. Szybki i suchy montaż jest mniej czasochłonny niż tradycyjne murowanie 
ścian. W zależności od wysokości pomieszczenia dobiera się odpowiednią szerokość 
środnika 
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Tabela 1. Zestawienie wysokości ścian i szerokości profili 
Wysokość ściany Szerokość konstrukcji w 

podziale na rodzaje użytych 
profili

Grubość ściany

3 m CW (C) 50 UW (U) 50 75 mm

4 m CW (C) 75 UW (U) 75 100 mm

5 m CW (C) 100 UW (U) 100 125 mm

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 profiu 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. 

Rys. 1. Pojedyncza konstrukcja z dwustronnym, jednowarstwowym poszyciem płytami g-
k 1. Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, 2. Profi l słupkowy CW(C)50, co 60 cm, 3. 
Profi l poziomy UW(U) 50, 4. Blachowkręty Φ 3,5 x 25 mm, montowane co 25 cm, 5. Kołki
rozporowe lub dyble min. Φ 6 x 60 mm; max co 100 cm, 6. Systemowa konstrukcyjna 
masa szpachlowa spoinowa, masa szpachlowa finiszowa, 7. Taśma uszczelniająca szer. 
50 mm, 8. Wełna mineralna skalna lub szklana 

 Pojedyncza konstrukcja z dwuwarstwowym poszyciem płytami g-k. Ściany na 
pojedynczej konstrukcji z podwójną warstwą płyt charakteryzują się bardzo dobrymi 
parametrami izolacyjności akustycznej, odporności ogniowej i wytrzymałością 
mechaniczną. Ściany te znajdują również zastosowanie w różnych rodzajach budownictwa
i mogą mieć wysokość do 6,5 m. 
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Tabela 2. Maksymalne wysokości ścian  stosowane w technologii suchej zabudowy”,  
Rodzaj profilu  Maksymalna wysokość ściany

 CW (C) 50 400 cm

CW (C) 75 500 cm

CW (C) 100 650 cm
 
Ściany z podwójnym opłytowaniem powinno się stosować również wszędzie tam, gdzie 
ściana może być narażona na obciążenie tłumem ludzi. Podwójna warstwa płyt 
zdecydowanie podwyższa sztywność ściany.

Rys. 2. Pojedyncza konstrukcja z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem płytami g-k 
1. Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, 2. Profil słupkowy CW (C)50, co 60 cm, 3. Profi l 
poziomy UW (U) 50, 4. Blachowkręty Φ 3,5 x 25 cm, co 25 cm w pierwszej warstwie 
poszycia, 5. Blachowkręty Φ 3,5 x 35 mm, co 25 cm. 6. Kołki rozporowe lub dyble min. Φ 6
x 60 cm ; max co 100 cm, 7. Systemowa masa szpachlowa spoinowa, taśma spinowa i 
masa szpachlowa końcowa, 8. Taśma uszczelniająca szer. 50 mm, 9. Wełna mineralna 
kamienna lub szklana

Podwójna konstrukcja z wielowarstwowym poszyciem płytami g-k,
Cechą charakterystyczną tego rozwiązania, w standardowym wykonaniu, są dwa 
sąsiednie profile odsunięte od siebie o 5 mm i dodatkowo przedzielone warstwą taśmy 
uszczelniającej naklejonej na półkę profilu CW. Wykonuje się również takie ściany, w 
których dystans pomiędzy dwoma sąsiednimi słupkami jest większy, ale zawsze sąsiednie 
profile pracują oddzielnie (profi le nie są połączone ze sobą). W tych ścianach występuje 
podwójne opłytowanie dla zwiększenia sztywności i poprawienia izolacyjności akustycznej.
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Rys.3 Podwójna konstrukcja z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem płytami 1. Płyty 
gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, 2. Profi l słupkowy CW (C) 50, co 60 cm, 3. Profi l 
poziomy UW (U) 50 m, 4. Blachowkręty Φ 3,5 x 25 mm co 75 cm w pierwszej warstwie 
poszycia, 5. Blachowkręty Φ 3,5 x 35 mm co 25 cm, 6. Kołki rozporowe lub dyble min Φ 6 
x 60 mm; max co 100 cm, 7. Systemowa masa szpachlowa spoinowa, taśma spinowa i 
masa szpachlowa końcowa, 8. Taśma uszczelniająca szer. 50 mm, 9. Wełna mineralna 
kamienna lub szklana 
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Ściany specjalne, np instalacyjne.

 W przypadku potrzeby przeprowadzenia w ścianie przewodów instalacji wodnej i 
kanalizacyjnej wykonywane są ściany instalacyjne. Konstrukcję takiej ściany stanowią dwa
odsunięte od siebie rzędy profili, pomiędzy którymi można przeprowadzić przewody 
instalacyjne. Dla usztywnienia konstrukcji sąsiednie słupki łączone są ze sobą 
przewiązkami z płyt g-k o wysokości 300 mm, które są mocowane w 1/3 i 2/3 wysokości 
słupków. W jednym rzędzie konstrukcji znajduje się wypełnienie z wełny mineralnej, a 
poszycie takich ścian stanowią dwie warstwy płyt g-k. Takie ściany oddzielają 
pomieszczenia sanitarne, np.: łazienki od pozostałych pomieszczeń

 

 

Rys 4  Ściana instalacyjna – wersja do montażu w łazience P łyty gipsowo-kartonowe gr. 
12,5 mm, 2. Profi l poziomy UW (U) 50 m, 3. Profi l słupkowy CW (C) 50, co 60 cm, 4. 
Warstwa wełny mineralnej, 5. Stelaż ze spłukiem WC, 6. Stelaż pod umywalkę, 7. 
Przewiązka wzmacniająca konstrukcję 
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Lekcja 3.Temat:  Systemy sufitów podwieszanych i okładzin sufitowych
w technologii suchej zabudowy. 

 Sufit podwieszany jest elementem kształtującym pomieszczenie. Można za jego pomocą 
zamaskować starą powierzchnię ze spękanym tynkiem jak i nierówną powierzchnię. 
Można również ukryć instalacje (oprócz gazowej, której zabudowę zakazuje prawo 
budowlane). W przestrzeni pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi a stropem można 
zatem poprowadzić instalacje, które wymagałyby kłopotliwego wkuwania w konstrukcję 
domu lub maskowania dodatkowymi przesłonami. W suficie podwieszanym można ukryć 
klimatyzatory, nawiewniki i wywiewniki wentylacyjne lub elementy ogrzewania 
powietrznego. Prawie nieograniczone możliwości montażu i gięcia płyty gipsowo-
kartonowej wynikające z elastyczności i lekkości tego materiału budowlanego pozwalają 
na uzyskanie kształtów powierzchni sufitu i jego połączeń ze ścianami w formy 
zaspokajające estetykę najwybredniejszego projektanta. Bez problemu możemy obniżyć 
sufit nad częścią powierzchni pomieszczenia (kuchnia, salonik), a przy zastosowaniu 
specjalnych profili i płyt uzyskać krzywoliniowe „wyspy” z podświetleniami. Sufitami 
podwieszanymi z płyt gipsowo-kartonowych da się formować skosy, uskoki, łuki i 
podcienia. Dzięki temu można optycznie zmienić wygląd pomieszczenia montując np. w 
odpowiedni sposób oświetlenie halogenowe.

 Wyróżniamy trzy sposoby montażu sufitu podwieszanego:
 a) sufit podwieszany montowany na konstrukcji krzyżowej, jednopoziomowej,
 b) sufit podwieszany montowany na konstrukcji krzyżowej, dwupoziomowej,
 c)okładzina sufitowa.
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Rys. 5 Rodzaje sufitów podwieszanych: A) Konstrukcja krzyżowa jednopoziomowa, B) 
Konstrukcja krzyżowa dwupoziomowa, C) Okładzina sufi towa 

Wymagania dotyczące zarówno bezpieczeństwa przeciwpożarowego, jak i parametrów 
akustycznych ścian i stropów są znacznie ostrzejsze dla budynków użyteczności 
publicznej niż dla domów jednorodzinnych. Dlatego sufity podwieszane, które są idealne 
do stosowania w budynkach użyteczności publicznej, bez wątpienia nadają się również do 
domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. 
 Do zalet sufitów podwieszanych wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych 
zamontowanych do konstrukcji nośnej podwieszonej na profilach stalowych zalicza się: 
• szybki montaż,
• regulowana wysokość konstrukcyjna sufitu,
• łatwe układanie materiału izolacyjnego (wełny mineralnej), 
• łatwy montaż systemowego oświetlenia i kratek wentylacyjnych.

Warto zaznaczyć, że sufit podwieszany wykonany z płyt gipsowo-kartonowych może być 
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elementem izolacji akustycznej między kondygnacjami lub izolacyjność akustyczna od 
dźwięków powietrznych i uderzeniowych. Innymi słowy, w pokoju, w którym słuchana jest 
głośna muzyka, można poprzez zamontowanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-
kartonowych i ułożenie w wolnej przestrzeni wełny mineralnej polepszyć warunki 
akustyczne. Można je wykorzystać również jako konstrukcję z izolacją termiczną. Sufit 
zamontowany pod nieogrzewanym strychem może dodatkowo zapobiegać stracie ciepła. 
Producenci systemów suchej zabudowy polecają wełnę mineralną jako najlepszy materiał 
izolacyjny, o wysokim wskaźniku izolacyjności cieplnej, akustycznej i w klasie niepalności 

 

Lekcja 4. Systemy obudów konstrukcji dachowych w technologii suchej
zabudowy.       

 
System obudów dachów . 
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 profile 
stalowe, płyty gipsowo-kartonowe, systemowe taśmy uszczelniające, systemowe masy 
szpachlowe, elementy mocujące i akcesoria. Obudowa konstrukcji dachu oparta jest na 
dwóch podstawowych materiałach budowlanych: wełnie mineralnej i płycie gipsowo-
kartonowej. W sprzedaży dostępne są płyty gipsowo-kartonowe o różnych wymiarach. 
Jedna płyta o wymiarach 120x260 cm waży około 30 kg i warto pamiętać, że jej 
samodzielne wniesienie na poddasze może być problemem.  Prawidłowe działanie i 
bezawaryjna eksploatacja elementów budowlanych wykonanych w technologii suchej
zabudowy – takich jak np. obudowy konstrukcji dachów – uwarunkowana jest w dużej 
mierze prawidłowym określeniem wymagań. Są one opisane w projekcie budowlanym. 
Prawidłowo wykonany dach stanowi zabezpieczenie przede wszystkim przed opadami 
atmosferycznymi oraz ujemnym wpływem warunków termicznych otoczenia. 
Przystosowując poddasze do celów mieszkalnych należy pamiętać, że dla uzyskania 
pełnego komfortu przebywania na poddaszu konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi 
na istotne elementy kształtujące jego mikroklimat, tj. izolacyjność termiczną, izolacyjność 
akustyczną. Nie mniej ważne wydaje się właściwe zabezpieczenie pożarowe poddasza. 
Takie prewencyjne działanie nie ma wpływu na komfort przebywania, jednak w 
momentach krytycznych pozwala na zachowanie, wymaganego przepisami, czasu na 
ewakuację i ewentualną akcję ratunkową. Nowo wydzielone pomieszczenia na poddaszu 
powinny być przede wszystkim odizolowane termicznie od nagrzewającej się zewnętrznej 
powierzchni dachu. Tak jest latem, natomiast zimą poprzez nie izolowany dach może być 
oddawane do atmosfery nawet 35% całego traconego w budynku ciepła. 
  
   Do izolacji dachów skośnych, jako materiał izolacyjny wykorzystywana jest wełna 
mineralna, zarówno szklana jak i skalna. Zalecane jest układanie jej w dwóch warstwach, 
o grubości całkowitej nie mniejszej niż 20 cm. Do tego celu stosowana jest mata lub płyta 
z wełny mineralnej o grubości 150 mm oraz mata lub płyta o grubości 50 mm. Układ 
dwuwarstwowy likwiduje również mostki termiczne. Wełna mineralna stanowi również 
dobrą izolację akustyczną. Padające na blaszany dach krople deszczu mogą być zmorą 
mieszkańców zaadaptowanego poddasza. Wełna mineralna spełnia więc rolę zarówno 
izolacji termicznej jak i akustycznej, a ich skuteczność w dużej mierze zależy od 
właściwego ułożenia wełny mineralnej pomiędzy belkami konstrukcji więźby dachowej. 
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Specjaliści zalecają wełnę mineralną, gdyż dzięki swej strukturze charakteryzuje się ona 
dobrą izolacyjnością cieplną. Należy do materiałów niepalnych (klasa A1 lub A2). 
Charakteryzując się bardzo dobrym wskaźnikiem pochłaniania dźwięku – przy grubości 
izolacji powyżej 140 mm prawie całkowicie tłumi fale dźwiękowe wysokich i średnich 
częstotliwości. 

Rys. 6 Elementy konstrukcyjne obudowy dachu oznaczone cyframi.1 i 5 – materiał 
izolacyjny,2 – profil CD, 3 – folia, 4 – płyta g-k.
  

Lekcja 5.  Temat: Narzędzia stosowane w procesie wykonania suchej
zabudowy. 

Otwórz stronę podaną w 
linku:  https://knauf.pl/produkty#disp_type=&find_str=&co=kat_m&groups
%5B%5D=536 
Jest to strona firmy KNAUF producenta materiałów do suchej zabudowy z której będziemy
korzystać podczas nauki na Kursie.
 
Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=vkQ6RG-
awhg&list=PLNHf3XZnwu1APH1sjPx5b2iawa13TPkQO
Potrzebne narzędzia do prac w technologii suchej zabudowy.

Narzędzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:
        a) do cięcia płyty g-k używane są:

  - nóż z wymiennym ostrzem;
            – piła otwornica; 
            – piła płatnica; 
      b) do mieszania ręcznego systemowego gipsu szpachlowego używamy kielnię i wiadro
plastikowe zaś do mechanicznego wolnoobrotową mieszarkę z mieszadłem; 

     c) do prawidłowego ustawienia mocowanych płyt g-k powszechnie stosowane są: łata,
poziomica laserowa lub tradycyjna, młotek gumowy;

d) do przykręcania płyt g-k najlepsza jest wkrętarka z regulacją głębokości wkręcania;

     e) narzędzia do spoinowania płyt g-k to szpachelka, packa metalowa, papier ścierny
lub siatka ścierna;

f) dodatkowo mogą być użyteczne: – strug kątowy (fazowanie krawędzi płyt g-k); – 
sznurek malarski (do trasowania). 
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Lekcja 6. Temat: Sprzęt kontrolno-pomiarowy wykorzystywany w
procesie wykonania suchej zabudowy. 

Korzystając ze strony https://www.narzedziak.pl/category/narzedzia-pomiarowe
znajdź przyrządy kontrolno- pomiarowe takie jak: miary zwijane, poziomnice, łaty, lasery.

Lekcja 7. Temat: Materiały do wykonywania szkieletu nośnego ścian
działowych, sufitów podwieszanych i obudów konstrukcji dachowych.  

    Profile stalowe i elementy montażowe do wykonywania suchej zabudowy
Do wykonania ściany, sufitu, czy innej przegrody konieczne jest wybudowanie 
odpowiedniej konstrukcji (inaczej: rusztu). Do jej wykonania należy użyć specjalnych, 
systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej 
antykorozyjnie (np. ocynkowanej), profilowanej na zimno. Producenci, będący dostawcami
kompletnych systemów suchej zabudowy wnętrz, oferują różne rodzaje profili. Profile 
systemowe produkowane są w oparciu o wymagania zawarte w normie PN-EN 14195 lub 
w obowiązujących aprobatach technicznych. Metalowe elementy systemu suchej 
zabudowy, takie jak: profile stalowe, wkręty muszą być składowane pod zadaszeniem i 
chronione przed zawilgoceniem.

 Korzystając ze strony https://knauf.pl/produkty/profile-narozniki-i-
akcesoria#disp_type=&find_str=&co=kat_m&groups%5B%5D=478 przeanalizuj produkty
do montażu ścian w suchej zabudowie.

Rys. 7. Rodzaje profili stalowych ich przekroje, od góry: UW (U), CW (C), CD, UD, UA

Przerysuj  trzy tabele z Poradnika montera 
Tabela 1. Profile stalowe ścienne (h – wysokość profi lu – szerokość środka ceownika, b – 
szerokość półek ceownika – w profi lach CW (C) szerokości półek nie są jednakowe, s – 
grubość blachy).
Tabela 2. Profil stalowy ościeżnicowy (h – wysokość profi lu – szerokość środka ceownika,
b – szerokość półek ceownika, s – grubość blachy).
Tabela 3. Profile stalowe sufitowe (h – wysokość profi lu – szerokość środka ceownika, b –
szerokość półek ceownika, s – grubość blachy).
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Profile systemowe dzielone są na trzy grupy: 
1) Profile ścienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich szkieletowych 

ścian działowych, okładzin ściennych i przedścianek,
2) Profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin 

ściennych, sufitowych i zabudowy poddaszy. W obu powyższych typach, grubość 
nominalna blachy stalowej profi li ściennych i sufitowych wynosi 0,6 mm lub 0,55 
mm, z tolerancją określoną przez dostawcę systemu,

3) Profile ościeżnicowe przeznaczone do osadzania drzwi w ścianach działowych oraz
do wykonywania wzmocnień rusztu ścian w nietypowych rozwiązaniach. Zazwyczaj 
wykonane z blachy stalowej o grubości co najmniej 1,8 mm. Przy zakupie profi li 
należy zwrócić uwagę na grubość blachy i dostawcę systemów suchej zabudowy. 

Zastosowanie niesystemowych profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utratę 
gwarancji systemowej na całe rozwiązanie (np. ścianę lub sufi t) oraz utratę zdefi 
niowanych parametrów technicznych (takich jak odporność ogniowa, izolacyjność 
akustyczna i wytrzymałość mechaniczna). Stosowanie profi li o grubości nominalnej
0,5 mm wymaga opracowania odrębnego projektu technicznego uwzględniającego 
mniejszą sztywność profili.

      5)  Akcesoria
Akcesoria używane w systemach suchej zabudowy powinny pochodzić od jednego z 
czterech dostawców: Knauf, Siniat, Norgips, Rigips. Do akcesoriów zaliczamy: wieszaki 
obrotowe, wieszaki noniuszowe, łączniki krzyżowe, łączniki wzdłużne, elementy ES, itp.

Rys. 8. Akcesoria, od lewej: 1. Wieszak noniuszowy, 2. Wieszak noniuszowy, 3. Wieszak 
obrotowy, 4. Wieszak z elementem naprężnym, 5. Łącznik krzyżowy, 6. Łącznik wzdłużny, 
7. Uchwyt ES
6. Wkręty
Zaliczamy do nich: blachowkręty, blachowkręty samonawiercające, wkręty do drewna. 
Wkręty używane w systemach suchej zabudowy powinny pochodzić od jednego z czterech
dostawców: Knauf, Siniat, Norgips, Rigips.
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Rys. 9. Wkręty stosowane w suchej zabudowie wnętrz, od lewej: blachowkręt 3,5 mm, 
wkręt do blachy 3,5 mm, blachowkręt 4,2 mm, wkręt do drewna 3,5 mm, wkręt do blachy 
3,5 mm, wkręt do drewna 4,2 mm

Obejrzyj film dotyczący akcesoriów firmy KNAUF   https://youtu.be/q0VDWFckZeg   ,
wypisz zaprezentowane akcesoria.

Lekcja 8. Temat: Materiały do wykonywania okładzin płytowych ścian
działowych, sufitów podwieszanych i obudów konstrukcji dachowych. 

Obejrzyj film firmy Knauf używając linku https://knauf.pl/filmy/prezentacja-plyt-gipsowo-
kartonowych-

1.Płyty gipsowo-kartonowe powstają na skutek połączenia rdzenia gipsowego z 
okładzinami z kartonu. W płytach g-k gips skutecznie przejmuje naprężenia ściskające, 
natomiast jego wytrzymałość na rozciąganie jest wielokrotnie mniejsza. Rolą kartonu jest 
przejmowanie naprężeń rozciągających. Powstały w ten sposób ustrój pracuje podobnie 
do żelbetu, w którym beton (gips) przejmuje ściskanie a pręty zbrojenia (karton) 
rozciąganie.

Rys. 10. Przekrój poprzeczny płyty g-k

Gips jest tworzywem o porowatej strukturze i wysokim podciąganiu kapilarnym wody. Od 
bardzo dawna znana jest i ceniona zdolność gipsu do regulacji wilgotności względnej 
powietrza w pomieszczeniu. Zdolność ta wynika ze wspomnianej wcześniej chłonności 
wody oraz z unikalnej wśród materiałów budowlanych zdolności szybkiego wysychania 
poprzez jej odparowanie. To zjawisko zachodzi w gipsie wtedy, kiedy wilgotność względna 
powietrza obniża się. To dzięki tej właściwości gipsu w pomieszczeniach, w których go 
zastosowano panuje dobrym mikroklimat o ustabilizowanej wilgotności względnej 
powietrza. Inną cechą gipsu (czyli wykrystalizowanego siarczanu wapnia z udziałem 
dwóch cząsteczek wody) jest zdolność utrzymywania w czasie pożaru temperatury 
powierzchni ściany czy sufitu w okolicy 1200C aż do momentu odparowania całej, 
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krystalicznie związanej wody. Cecha ta jest wykorzystywana przy budowie zabezpieczeń 
ogniowych z wykorzystaniem płyt g-k. Karton stanowi warstwę okładzinową na 
powierzchni płyty g-k. Zadaniem jego jest przejmowanie naprężeń rozciągających 
powstałych przy zginaniu płyty. Karton jest produkowany w formie wstęgi wyciąganej z 
pulpy celulozowej. Ze względu na metodę produkcji ilość włókienek celulozy równoległych 
do długości wstęgi jest zdecydowanie większa aniżeli w innych kierunkach. Karton 
pokrywa obydwie strony płyty oraz dwie krawędzie podłużne natomiast krawędzie 
poprzeczne nie są obłożone kartonem. W czasie produkcji płyt gipsowo-kartonowych 
stosuje się szereg dodatków do gipsu, które decydują o cechach gotowych płyt. Dla 
zwiększenia odporności płyt na działanie ognia dodawane jest cięte włókno szklane. Aby 
umożliwić stosowanie płyt w pomieszczeniach o okresowo podwyższonej wilgotności do 
rdzenia gipsowego dodaje się środki hydrofobowe zmniejszające nasiąkliwość. Przy 
równoczesnym dodawaniu substancji hydrofobowych i włókna szklanego uzyskuje się 
płyty o podwyższonej odporności na działanie ognia i o zmniejszonej chłonności wilgoci.
 

Polska Norma PN-EN 520+A1: 2012 (poprzednio obowiązywała norma PNB-79405: 1997)
obejmuje swoim zakresem, między innymi, płyty o następujących wymiarach: – grubość 
6,5; 9,5; 12,5; 15,0; 18,0 mm; – szerokość: 600; 625; 900; 1200 i 1250 mm. Typowa 
długość: od 2000 do 4000 mm lecz dopuszczalne są i inne długości.
 Wyróżniane są następujące typy płyt gipsowo-kartonowych: 
Typ A – płyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej 
powietrza nie większej niż 70%;
 Typ H2 – płyta impregnowana o podwyższonej odporności na działanie wilgoci, do 
stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 70%. Stosowana 
również w pomieszczeniach o wilgotności powietrza do 85% jednak okres takiej 
wilgotności nie powinien przekraczać 10 godzin na dobę. Płyta H2 ma ograniczoną 
nasiąkliwość (do 10%), uzyskaną poprzez dodanie do rdzenia gipsowego środków 
hydrofobowych. Karton od strony licowej zwykle ma kolor zielony. Typ F – płyta 
ognioochronna, przeznaczona do budowania przegród klasyfikowanych pod względem 
odporności ogniowej. Posiada dodatek włókien szklanych poprawiających spójność 
rdzenia gipsowego przy działaniu wysokich temperatur. Przewidziana do stosowania w 
pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza nie większej niż 70%.
 Typ DF – płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród klasyfikowanych 
pod względem odporności ogniowej. Posiada dodatek włókien szklanych poprawiających 
spójność rdzenia gipsowego przy działaniu wysokich temperatur. Przewidziana do 
stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70%. Płyta typu 
DF dodatkowo charakteryzuje się kontrolowaną gęstością rdzenia gipsowego - minimum 
800 kg/m3 (minimum 10kg/m2) dla płyt o grubości 12,5 mm. Karton od strony licowej 
może mieć kolor różowy. 
Typ FH2 – płyta ognioochronna i impregnowana, łączy w sobie cechy płyt odpowiednio 
typu F i typu H2.
 Typ DFH2 – płyta ognioochronna i impregnowana, łączy w sobie cechy płyt typu DF 
(GKF) i typu H2 (GKBI). Norma przewiduje jeszcze inne typy płyt gipsowo-kartonowych.
Jedną z odmian płyt g-k są płyty gipsowo-włóknowe. Do ich produkcji stosuje się 
rozdrobnioną celulozę, wypełniacze oraz spoiwo, którym jest gips. Znajdują zastosowanie 
głównie w budownictwie szkieletowym, ale nie tylko. Płyty gipsowo-włóknowe 
produkowane są z gipsu syntetycznego lub naturalnego oraz rozdrobnionego papieru 
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makulaturowego w stosunku 80% do 20%. Składniki mieszane są ze sobą, a następnie 
nasączane wodą i prasowane pod wysokim ciśnieniem. Taką płytę budowlaną używa się 
do suchej zabudowy wnętrz. Cechuje ją jednorodna struktura materiału, w którym włókna 
celulozowe pełnią funkcję zbrojenia. Różni to ją od płyty gipsowo-kartonowej, w której 
element nośny płyty stanowi zewnętrzna warstwa – karton. Jednorodna struktura płyty 
gipsowowłóknowej ułatwia obróbkę materiału oraz montaż wykonywanych z niej 
konstrukcji. Użycie wkrętów, gwoździ czy pneumatycznie wbijanych klamer nie stanowi 
zagrożenia dla krawędzi płyt. Płytę cechuje duża wytrzymałość mechaniczna.

   Podłużne krawędzie płyt obłożone kartonem mogą być różnie kształtowane w zależności
od przeznaczenia, sposobu spoinowania i preferencji.
  Krawędzie cięte. Krawędzie cięte w płytach gipsowo-kartonowych uzyskane są w skutek
przycinania fabrycznych płyt g-k. W miejscu cięcia ukazuje się odsłonięty rdzeń gipsowy. 
Przed montażem takich docinanych fragmentów płyt g-k konieczne jest docięte krawędzie 
sfazować pod kątem około 45 stopni.
  Transport i składowanie płyt g-k Wysoką jakość wykończeniową wnętrz w technologii 
suchej zabudowy można zapewnić stosując odpowiednie zasady postępowania z płytami 
g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie samego montażu. 1) Płyty g-k 
przenosimy krawędzią ciętą w pionie lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych 
wózkach widłowych, paletach lub innych wózkach transportowych. 2) Płyty g-k powinny 
być składowane na płaskim podłożu, najlepiej palecie lub na podkładkach drewnianych 
rozmieszczonych maksimum co 35 cm. Uwaga, nacisk 60 standardowych płyt g-k (paleta) 
na podłoże to około 600 kg/m2. 3) Płyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy 
systemowe należy chronić przed zawilgoceniem. Nie wolno stosować płyt g-k 
zamoczonych lub zawilgoconych.

Lekcja 9. Temat: Materiały do wykonywania izolacji ścian działowych,
sufitów podwieszonych i obudowy konstrukcji dachowej.  

 
Wełna mineralna 

Wełna mineralna jest naturalnym materiałem izolacyjnym. Ogólne określenie tej klasy 
produktów budowlanych – wełna mineralna oznacza zarówno wełnę skalną (kamienną) jak
i szklaną. Zaletami produktów z wełny mineralnej są: bardzo dobra izolacyjność termiczna 
(niski współczynnik przewodzenia ciepła), niepalność i ognioochronność, znakomite 
właściwości pochłaniania dźwięków, stałość wymiarów i kształtów, wytrzymałość 
mechaniczna połączona z naturalną sprężystością, odporność biologiczna i chemiczna, 
stabilność, wodoodporność i paroprzepuszczalność. Z wełny mineralnej produkuje się 
wyroby o kształtach, wykończeniu i parametrach użytkowych oraz właściwościach 
mechanicznych dobranych do konkretnego zastosowania i dostosowanych do potrzeb 
użytkownika. Ze względu na strukturę, wełna mineralna samodzielnie nie może stanowić 
bariery dla niepożądanych dźwięków ani samodzielnie chronić w przypadku pożaru. W 
każdym wypadku jest częścią tzw. ustroju, czyli mówiąc inaczej wypełnia przestrzeń 
wewnątrz konstrukcji wykonanej w technologii suchej zabudowy. Zdolność izolacyjna 
wełny mineralnej wynika z niskiej przewodności cieplnej powietrza uwięzionego pomiędzy 
jej włóknami. Materiał izolacyjny umieszczony w elemencie konstrukcyjnym budynku 
minimalizuje wymianę ciepła. Współczynnik przewodzenia ciepła lambda jest 
podstawowym parametrem kwalifikującym wyroby z wełny mineralnej do grupy materiałów
termoizolacyjnych. Im mniejsza wartość tego współczynnika, tym lepszą możemy uzyskać 
izolacyjność cieplną. Współczynnik lambda dla wełny mineralnej osiąga wielkość nawet 
0,031 W/mK (cegła pełna 0,77 W/mK). Izolacja cieplna ma wymiar nie tylko praktyczny, z 
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punktu widzenia wygody pracy i życia człowieka, ale przede wszystkim czysto 
ekonomiczny. Właściwie wykonana izolacja zmniejsza koszty ponoszone na ogrzewanie i 
schładzanie pomieszczeń. Przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego wełna mineralna, jako izolacja, jest materiałem ekologicznym i 
ekonomicznym.  Wełna mineralna, ze względu na swoje naturalne właściwości, zaliczana 
jest do klas odporności ogniowej A1 i A2. System klasyfikacji przyporządkowuje wyroby 
budowlane ze względu na ich reakcję na ogień do jednej z siedmiu podstawowych klas: 
A1, A2, B, C, D, E, F. Najlepsze (pod względem niepalności) wyroby znajdą się w klasie 
A1, w kolejnych będą klasyfikowane wyroby wykazujące coraz gorsze właściwości aż do 
wyrobów klasy F, dla których nie określa się żadnych wymagań. Przeprowadzane 
wielokrotnie badania, w standardowych metodach badawczych, potwierdzają najsurowsze 
wymogi kryteriów powierzchniowych ochrony pożarowej, co umożliwia stosowanie wełny 
mineralnej w pomieszczeniach technicznych i korytarzach. Wełna nie jest nasycana 
żadnymi 
związkami chemicznymi podwyższającymi jej niepalność. Ta cecha wełny jest naturalna, w
przeciwieństwie do innych materiałów izolacyjnych, np. styropianu – sztucznie nasycanych
środkami opóźniającymi zapłon, które podczas oddziaływania wysokiej temperatury 
uwalniają do atmosfery niezwykle toksyczne i bardzo trwałe związki chemiczne.  
Różnorodny zakres zastosowania wyrobów z wełny mineralnej w ochronie akustycznej 
wynika z jej właściwości: dużej chłonności akustycznej (współczynnik pochłaniania 
dźwięku), małej sztywności dynamicznej oraz dużego tłumienia wewnętrznego energii 
akustycznej. W konstrukcjach dźwiękochłonnych, takich jak sufity podwieszane (płaskie i 
przestrzenne) płyty z wełny mineralnej (zarówno kamiennej jak i szklanej) spełniają funkcję
pochłaniacza dźwięków i są układane w wolnej przestrzeni pomiędzy stropem a 
elementami osłonowymi. W systemach suchej zabudowy, stosowanych jako przegrody 
dźwiękoizolacyjne, wełna wypełnia przestrzeń między płytami osłonowymi, również w 
ustrojach dźwiękoizolacyjnych wykonywanych na ścianach masywnych z powodzeniem 
stosuje się wełnę mineralną. Warstwy tłumiące z wełny mineralnej w podłogach 
pływających, stosowanych na stropach, zwiększają izolacyjność stropu od dźwięków 
uderzeniowych i powietrznych. Wyroby z wełny mineralnej używane są również do 
wyciszania hałasów od instalacji, wodnej i centralnego ogrzewania – jako otuliny izolujące 
i tłumiące drgania przewodów, a także w tłumikach instalacji wentylacyjnych. W 
zabezpieczeniach przemysłowych wełną wypełnia się ścianki kabin dźwiękoszczelnych, 
ekrany dźwiękochłonnoizolacyjne, obudowy oraz osłony maszyn. Należy zaznaczyć, że w 
przypadku układów dźwiękoizolacyjnych wełna mineralna stanowi element przegrody. 
Dlatego też parametry akustyczne podawane są dla konkretnych dźwiękoszczelnych 
układów konstrukcyjnych.
Przegrody budowlane wewnątrz budynku (ściany działowe) mogą tylko oddzielać 
poszczególne pomieszczenia lub stanowić niezbędny element konstrukcji, przenoszący 
obciążenia od stropu i wyższych kondygnacji. W zależności od wymaganej wytrzymałości, 
dźwiękochłonności i przeznaczenia sąsiadujących pomieszczeń oraz rodzaju konstrukcji 
budynku mogą być wykonane z różnych materiałów. Izolację ogniową, akustyczną i 
termiczną najczęściej zapewnia wełna mineralna.
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Lekcja10.Temat: Łączniki w systemach suchej zabudowy. 
 Materiały do spoinowania i wykańczania powierzchni okładziny w

technologii suchej zabudowy.  

Łączniki używane w systemach suchej zabudowy powinny pochodzić od jednego z 
czterech dostawców: Knauf, Siniat, Norgips, Rigips. Do tych akcesoriów zaliczamy: 
wieszaki obrotowe, wieszaki noniuszowe, łączniki krzyżowe, łączniki wzdłużne, elementy 
ES, itp. 
Wkręty
Zaliczamy do nich: blachowkręty, blachowkręty samonawiercające, wkręty do drewna. 
Wkręty używane w systemach suchej zabudowy powinny pochodzić od jednego z czterech
dostawców: Knauf, Siniat, Norgips, Rigips.

Na stronie firmy Knauf w podanym linku poniżej:
https://knauf.pl/produkty#disp_type=&find_str=&co=kat_m&groups%5B%5D=518
przeanalizuj aktualnie stosowane materiały do spoinowania i wykańczania okładzin w 
technologii suchej zabudowy. 

 Masy szpachlowe . Do spoinowania konstrukcyjnego i finiszowego połączeń pomiędzy 
płytami g-k oraz do wypełniania uszczelnień obwodowych na połączeniu ściany lub sufi tu 
z konstrukcją budynku należy stosować systemowe masy szpachlowe. Systemowe masy 
szpachlowe oferowane są przez dostawców kompletnych systemów suchej zabudowy. 
Masy te produkowane są w oparciu o wymagania zawarte w normie PN-EN 13963. 
Wyróżniamy 4 typy mas szpachlowych: – masa szpachlowa konstrukcyjna do stosowania 
z taśmą zbrojącą; – masa szpachlowa fi niszowa; – masa szpachlowa dwufunkcyjna 
(konstrukcyjna i finiszowa); – masa szpachlowa konstrukcyjna do stosowania bez taśmy 
zbrojącej do krawędzi KPOS. 
Taśmy Według zaleceń dostawców systemów suchej zabudowy wnętrz, 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. W przypadku użycia taśmy 
fizelinowej lub papierowej należy sprawdzić czy zostały wklejone 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 wykonywane jest z zastosowaniem taśm spoinowych typu fi 
zelinowego lub papierowej wklejanych na „mokry gips”.
Tynki gipsowe Głównymi składnikami tynków gipsowych jest przede wszystkim wysokiej 
jakości gips, kruszywo kalibrowane (średnica do 1,2 mm) i wiele uszlachetniających 
dodatków jak plastyfikatory i opóźniacze. Takie mieszanki są dostarczane do składów 
budowlanych lub na plac budowy albo jako gotowe, przygotowane fabrycznie mieszanki 
tynkarskie, albo gotowe do zmieszania z wodą w workach o różnej wadze. Tu warto 
zaznaczyć, że tynki gipsowe produkuje się w dwóch wersjach technologicznych:

– tynki maszynowe, które wykonuje się na budowach przy zastosowaniu specjalnych 
agregatów tynkarskich, – tynki ręczne, preferowane przy wykonawstwie prac remontowych
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z niewielkimi powierzchniami do otynkowania (np. do 50 m2).
Tynk gipsowy jest określany mianem – tynk „ciepły”. Na popularność technologii mokrych
tynków gipsowych wpływa wydajność prac tynkarskich. 
Kleje gipsowe Nieodzownym elementem technologii suchej zabudowy z wykorzystaniem 
płyt gipsowo-kartonowych jest klej gipsowy.
 Klej gipsowy to gotowe suche spoiwo gipsowe o wyeksponowanych parametrach 
technicznych i użytkowych predysponujących go do szybkiego precyzyjnego i trwałego 
przyklejenia płyt. Główne zastosowanie kleju gipsowego, to przyklejanie płyt gipsowo-
kartonowych wewnątrz pomieszczeń do typowych podłoży ściennych z cegły ceramicznej, 
silikatowej, betonu oraz betonu komórkowego. Klej gipsowy produkowany jest na bazie 
gipsu naturalnego i wypełniaczy mineralnych oraz specjalnych komponentów, które 
powodują, że powstaje zaprawa plastyczna, łatwa w obróbce o wydłużonym czasie 
wiązania, która odznacza się dobrą przyczepnością zarówno do podłoża, jak i płyt 
gipsowo-kartonowych. Klej gipsowy daje stabilność i długoletnią trwałość połączenia i 
jednocześnie nie niszczy włókien celulozowych w kartonie płyty g-k. Montaż płyt gipsowo-
kartonowych należy prowadzić zaprawą z kleju gipsowego zgodnie z zaleceniami 
producentów płyt gipsowo-kartonowych. Zużycie kleju gipsowego uzależnione jest od 
staranności wykonania podłoża. 
 Wylewki Systemowe, płynne jastrychy produkowane na bazie suchej zaprawy z gipsu 
wysokiej jakości, z dodatkiem anhydrytu lub piasku kwarcowego (maks. ziarno 1,8 mm). 
Płynny jastrych jest gotową, fabrycznie przygotowaną, suchą zaprawą przemysłową, która 
na budowie rozrabiana jest jedynie czystą wodą. Wylewki jastrychowe stosowane są 
najczęściej jako pływający jastrych na warstwach izolacji akustycznej lub termicznej, jako 
jastrych na warstwie rozdzielczej lub jako jastrych zespolony oraz w przypadku 
zastosowania ogrzewania podłogowego. Płynne jastrychy mieszane są mechanicznie i 
pompowane na uprzednio przygotowane podłoża. Rozpływają się same, poziomują i 
zagęszczają, nie wymagają użycia siatki zbrojącej. Powstają bez wysiłku fizycznego, 
ściągania, zacierania i gładzenia. Wylewki z jastrychu gipsowego są bezspoinowe, 
gładkie. Dobrze pokrywają duże powierzchnie o stałej, wysokiej wytrzymałości, są gotowe 
do dalszego odkładania wykładzinami naturalnymi i sztucznymi. Wszystkie materiały 
uzupełniające, potrzebne do wykonania wylewki dostarczane są przez producentów 
systemu, w skład którego, oprócz suchej zaprawy wchodzą: taśma przyścienna, materiały 
izolacyjne wszystkich odmian, masy szpachlowe, środki gruntujące, podsypki, profile 
spoinowe. 
Producenci systemów wylewek samopoziomujących produkowanych na bazie gipsu 
dostarczają również pompy mieszające do jastrychu. Urządzenia podające transportują 
mieszankę nawet na odległość 150 metrów i na wysokość 50 m z wydajnością do 170 
kmw na godzinę.
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Lekcja 11. Temat: Ogólne warunki prowadzenia montażu ścian
działowych z płyt gipsowych.  

http://www.knauf.pl/
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 możliwie stałej i nieprzekraczającej 70% wilgotności względnej 
powietrza. Przypomnieć należy również, że płyty g-k muszą być składowane w 
pomieszczeniach zamkniętych lub pod zadaszeniem. 

Lekcja 12. Temat : Pojedyncza konstrukcja ściany działowej.

 Obejrzyj film ze strony www. Knauf.pl dotyczący montażu ścian działowych.
Kolejność czynności montażowych:  https://www.youtube.com/watch?
v=Qp0CZj2TPYQ&list=PLNHf3XZnwu1APH1sjPx5b2iawa13TPkQO&index=5

 1.Wyznaczanie przebiegu ściany Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych powstają
poprzez obustronne obłożenie konstrukcji z systemowych profili stalowych płytami g-k. Po 
odpowiednim zamocowaniu płyt do szkieletu powstaje konstrukcja zespolona, w której 
współpracują ze sobą dwa zasadniczo różne materiały, jakimi są płyta gipsowokartonowa i
profile stalowe. Konstrukcja ściany działowej powinna być wykonana z cienkościennych, 
systemowych profili stalowych. Szkielet ściany składa się z elementów poziomych 
oznaczonych symbolem UW (U) mocowanych do podłogi i stropu oraz elementów 
pionowych oznaczonych symbolem CW (C) wstawianych w elementy poziome. 
Niezależnie od rodzaju materiału, z którego wykonany jest ruszt, sama płyta g-k, 
montowana pionowo, narzuca zachowanie rozstawu słupków (elementów pionowych) nie 
większego niż połowa szerokości płyty, oraz tak dobranego, aby łączenia płyt wypadały na
słupkach. Wynika stąd, że rozstaw słupków w ścianie prostoliniowej może wynosić: 60, 40,
30 cm. Pierwszą czynnością przy wznoszeniu ściany jest wyznaczenie trasy jej przebiegu, 
tzw. trasowanie. Zgodnie z projektem należy wyrysować na podłodze przebieg zarysu 
ścianki. Wystarczy zaznaczenie przebiegu ścianki jedną linią, jednak powinna być to linia, 
do której będzie dosunięty profi l UW. Wymaga to od montera systemów suchej zabudowy 
przeprowadzenia prostych obliczeń. W projekcie podawane są zazwyczaj albo wymiary do
osi ścianki, albo do jej krawędzi, podczas gdy linia narysowana na podłożu ma wytyczać 
krawędź profilu UW. Początkowo monter powinien rysować linie po obu stronach profilu, a 
dopiero po zdobyciu większego doświadczenia wystarczy zaznaczać umownym znakiem .
umieszczonym obok linii, po której stronie narysowanej linii będzie usytuowany profi l. 
  Po wyznaczeniu przebiegu ściany na podłodze należy narysować przebieg ściany na 
suficie. Czynność tę można przyspieszyć i uprościć stosując np. laser budowlany. 
Posługując się tym przyrządem można nie tylko przenosić poziomy i wyznaczać kąty 
proste na płaszczyźnie poziomej, ale przede wszystkim wyznaczać przebieg płaszczyzn 
pionowych. 
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2. Montaż konstrukcji.  Po wytrasowaniu przystępuje się do mocowania do podłoża 
elementów poziomych i skrajnych pionowych. Dla zapewnienia projektowanej 
izolacyjności akustycznej ściany, na skrajne profile, zarówno poziome jak i pionowe 
(przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) należy nakleić systemową taśmę
izolacyjną, wykonaną z elastycznej pianki poliuretanowej. Te skrajne profile (a 
szczególnie mocowane do podłogi i stropu) mocuje się do podłoża specjalnymi 
rozporowymi kołkami do szybkiego montażu, z rdzeniem wbijanym młotkiem. Pod 
te kołki należy wiercić w podłożu otwory o średnicy 6 lub czasem 8 mm. Dopuszcza
się mocowanie profili do warstwy wylewki, jeżeli jej grubość i wytrzymałość są 
wystarczające. Wiercenie odbywa się przez mocowany profil. Rozstaw kołków to 
maksymalnie 100 cm. Po zamocowaniu profili skrajnych ustawiane są słupki, czyli 
profile CW (C). Profile CW (C) produkowane są w długościach (2,6 m - 4,0 m), 
zbliżonych do najczęściej spotykanej wysokości pomieszczeń jednak zazwyczaj i 
tak konieczne jest ich skracanie. Dokonuje się tego ręcznymi nożycami do blachy. 
Jest zasadą, że długość profilu CW (C) powinna b  yć o ok. 10 mm mniejsza od 
wysokości pomieszczenia.
W pomieszczeniach o dużych rozpiętościach i pod podatnym na ugięcia stropie, 
gdzie można spodziewać się dużych ugięć stropu należy stosować specjalne 
rozwiązania przesuwne eliminujące obciążenie ścianki przez uginający się strop. 
Słupki wstawia się pomiędzy półki profili UW i nie mocuje się ich do profili UW. Profil
CW słupka jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w 
momencie mocowania płyt gipsowo-kartonowych do elementów szkieletu 
konstrukcji. Producenci systemów suchej zabudowy nie polecają stałego związania 
(za pomocą wkrętów) łączenia profili CW z profi lami obwodowymi UW. 

 Lekcja13. Temat: Konstrukcja ściany działowej w miejscu lokalizacji
otworu drzwiowego. 

Montaż profili ościeżnicowych. W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice 
najczęściej są montowane na etapie wykonywania konstrukcji. Do ścian w każdym z 
systemów można stosować dowolne ościeżnice zarówno drewniane jak i stalowe. W 
miejscu, w którym montuje się ościeżnicę w szkielecie ścianki następuje zakłócenie rytmu 
ustawienia słupków. Słupki ościeżnicowe są wykonane ze specjalnych, systemowych 
profili UA z blachy o grubości 1,8 mm. Wymagają one pewnego utwierdzenia w suficie i 
podłodze. Służą do tego specjalne kątowniki przykręcane na końcach profilu UA śrubami 
M8 i zamocowane do sufitu i podłogi kołkami rozporowymi. Bezpośrednio nad ościeżnicą 
musi być wstawiony odcinek profilu UW łączący 
słupki ościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża. Umożliwia to wstawienie krótkich odcinków 
profilu CW usytuowanych zgodnie z rozstawem pozostałych słupków nad otworem 
drzwiowym.
Przeanalizuj fotografie w Poradniku i ustal kolejność czynności montażowych.
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Lekcja14. Temat : Konstrukcja ściany międzylokalowej

Obejrzyj film firmy NORGIPS z linku 
https://www.youtube.com/watch?v=MuI0mN-rnUc

Rys. 11 Podstawowe zasady montażu profili ościeżnicowych.

Lekcja 15. Temat : Kontrola wyników nauczana

Pytania kontrolne:
1) Jakie funkcje ochronne może spełniać ściana wzniesiona w technologii suchej 

zabudowy z płyt g-k?
2)  Na czym polega systemowość rozwiązań w technologii suchej zabudowy? 
3)  Jakie są podstawowe różnice pomiędzy ścianą wzniesioną w technologii mokrej, a 

ścianą wzniesioną w technologii suchej zabudowy?
4) Jakie profile należy bezwzględnie okleić taśmą izolacyjną podczas montażu 

konstrukcji z profili stalowych? 
5)  Jakie profile stalowe używane są do montażu ściany działowej z pojedynczą 

konstrukcją z jednowarstwowym poszyciem? 
6)  Czym się różni ściana instalacyjna od ściany z pojedynczą konstrukcją z 

jednowarstwowym poszyciem? 
7)  Dlaczego w izolacji ściany działowej używana jest wełna mineralna?
8)  Jakie trzy rodzaje wznoszonych ścian występują w technologii suchej zabudowy?
9) Opisz kolejne kroki przy montażu ścianki działowej w suchej zabudowie .
10) Jakie profile UW zastosujesz w przypadku wykonania ścianki o wysokości 4.00m?
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Odpowiedzi na pytania

Proszę odpowiedzi na pytania przesłać na e-maila nauczyciela:
 dudzinska3 @ poczta. fm  

W e-mailu wpisz swoje nazwisko i imię, zawód, 
i przedmiot :Technologia robót wykończeniowych w bud.

część 1 
(np.: Jan Kowal, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w bud. ,

przedmiot -Technologia robót wykończeniowych-część 1)
oraz napisz odpowiedzi na pytania
Będzie to potwierdzeniem o  pracy 

z tym materiałem oraz będzie to podstawą do zaliczenia Tobie tych
zajęć.

oraz odpowiedzi na pytania od 1 do 10.

Przesłanie odpowiedzi na te pytania będzie zaliczeniem materiału z tej 
części przedmiotu Technologia robót wykończeniowych.

D z i ę k u j ę
Czekam na e-maile od Ciebie
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