
TEMAT: Przygotowanie podłoży do montażu okładzin 

ściennych w systemie suchej zabudowy. 

 
Można wyróżnić 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 CD60, 

−przedścianka (obudowa szachtów) 
Dobór właściwego rozwiązania systemu okładzin ściennych, a więcużycie 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 
8 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 proc.. 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 okładzinąścienną, która pozwala uniknąć kucia bruzd lub stosowania mało 

estetycznych listew naściennych. Nie spotykana w innych rozwiązaniach możliwość, niemal 

natychmiastowego, użytkowania pomieszczeń bez konieczności czekania na osiągnięcie przez 

element odpowiedniej wytrzymałości i wilgotności. 

 

Suchy tynk 

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 warunki cieplne. 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. 

 



 Okładzina ścienna montowana na CD60 
Drugą metodą mocowania płyt g-k jest wykonanie okładziny na profilu CD60 na ścianie za pomocą 

profili CD60 mocowanych do ściany za pomocą uchwytów ES ustawianych pionowo co 60 cm. 

Okładzinęścienną montowaną na profilach CD60 montujemy w przypadku gdy: - wysokośćściany 

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

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

Końce profili CD60 wstawia się do zamocowanych poziomo na podłodze i suficie profili 

przyściennych UD30, mocowanych przy pomocy odpowiednich łączników mechanicznych 

9 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 izolacyjnośćakustyczną 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. 

 

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 sięróżnego rodzaju 

okładziny. W zależności od wysokości pomieszczenia dobiera się odpowiedni wymiar profilu. 

 

Ogólne wymogi prowadzenia robót 

 Przystąpienie do robót z wykorzystaniem płyt g-k jest możliwe dopiero wtedy, gdy sązakończone 

wszystkie roboty „mokre” (wraz z wylewkami) oraz została zamontowana stolarka okienna. 

Równocześnie wymaga się, aby temperatura w pomieszczeniach nie spadała poniżej 10o C. Jeżeli 

roboty są prowadzone w okresie zimowym powinno już funkcjonować ogrzewanie budynku. 

Wymóg utrzymania minimalnej temperatury dotyczy również czasu, w którym na budowie nie 

przebywają pracownicy. Niedopuszczalne jest okresowe podgrzewanie pomieszczeń nagrzewnicami 

budowlanymi (np. przez 8 godz.) i dopuszczanie do spadku temperatury w godzinach nocnych. 

Wymóg ten wynika z konieczności utrzymania nie przekraczającej 70% wilgotności względnej 

powietrza. Przypomnieć należy również, że płyty g-k muszą być składowane w pomieszczeniach 

zamkniętych lub pod zadaszeniem 

 

Wyznaczanie przebiegu okładziny ściennej 
Okładziny ścienne z płyt gipsowo - kartonowych powstają poprzez przyklejenie płyt gipsowo-

kartonowych bezpośrednio do ściany lub obłożenie konstrukcji - wykonanych z systemowych 

profili stalowych - płytami g-k, montowanych jako konstrukcja samonośna, albo bezpośrednio do 

ściany za pomocąłączników ES. W pierwszym przypadku nie ma potrzeby wyznaczania linii 

określającej przebieg okładziny ściennej. W przypadku przedścianek i okładziny ściennej 

montowanej na profilach CD60 konieczne jest wyznaczanie przebiegu okładziny ściennej, tzw. 

trasowanie. Zgodnie z projektem należy wyrysować na podłodze przebieg planowanej ścianki. 

Zasadniczo wystarczy zaznaczenie jej jedną linią, jednak powinna być to linia, do której będzie 

dosunięty profil UW (U). 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 (U). 

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 profil. Po wyznaczeniu przebiegu przedścianki 



na podłodze należy narysować jej przebieg również na suficie. Czynność tę można przyspieszyć i 

uprościć stosując np. laser budowlany. Posługując siętym przyrządem można nie tylko przenosić 

poziomy i wyznaczać kąty proste na płaszczyźnie poziomej, ale przede wszystkim wyznaczać 

przebieg płaszczyzn pionowych. 

 

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 zaznaczyćwyznaczoną 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 

13 gipsowe, przeznaczone do mocowania płyty g-k. Niedopuszczalne jest wykonanie 

połączeńpoziomych. 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 tą 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 

płaszczyznępodłogi. Przy przyklejaniu obok drugiej i każdej następnej płyty ustawia się je do 

poprzednio osadzonej, a współpłaszczyznowość kontroluje się długą na 200 cm, sztywnąłatą 

(najlepiej aluminiową o przekroju skrzynkowym). Sprawdzenia dokonuje się przykładając łatę 

poziomo w trzech miejscach na wysokości ściany. 

 

Montaż konstrukcji 

W przypadku suchego tynku montowanego do ściany za pomocą systemowego kleju gipsowego nie 

występuje montaż konstrukcji. Montaż okładziny rozpoczyna się od wyznaczenia płaszczyzny 

zabudowy. Na podłodze i suficie za pomocą sznura z kolorowym proszkiem odznacza się linie 

wyznaczające płaszczyznępionową. Wzdłuż narysowanych linii za pomocą kołków szybkiego 

montażu mocuje się profile UD 30. Następnie na ścianie wyznacza się miejsca mocowania 

uchwytów typu ES, rozstawiając je co 60 cm w poziomie i maksymalnie co 125 cm w pionie. Profil 

CD 60 przycina się na długośćmniejszą o ok. 10 mm od wysokości pomieszczenia i wkłada się w 

zamocowane profile UD 30 i uchwyt ES. Uwaga, nie należy łączyć trwale profili CD60 z UD30. Za 

pomocą wkrętów przykręcane sąprofile do uchwytów ES. Po każdej stronie profilu powinny być po 

dwa wkręty. Przed przystąpieniem do przykręcania płyt należy sprawdzić za pomocą długiej łaty, 

czy płaszczyzna zabudowy jest równa. W przypadku przedścianki profile UW montuje się oklejając 

je wcześniej taśmą uszczelniającą. Profile CW (C) produkowane są w długościach zbliżonych do 

najczęściej spotykanej wysokości pomieszczeń jednak zazwyczaj i tak konieczne jest ich skracanie. 

Dokonuje się tego ręcznymi 

15 nożycami do blachy. Jest zasadą, że długość profilu CW (C) powinna być o ok. 10 mm mniejsza 

od wysokości pomieszczenia. Uwaga, nie należy łączyć trwale profili CW z UW 

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 CD60 wełnę 

mineralną mocuje się po zamontowaniu uchwytów ES poprzez nabicie mat. W przypadku 

przedścianki montujemy wełnę mineralna 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. 

 


